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ALAFORS. Rotundan 
var fylld av förvän-
tansfulla föräldrar och 
syskon.

Luciatåget från Mor 
Annas Förskola gjorde 
ingen besviken.

Sångerna var välre-
peterade och framträ-
dandet charmigt.

Mor Annas Förskola håller 
traditionen vid liv med att 

arrangera luciafirande i 
Furulundsparken. Folkpar-
ken, som stod som värd för 
Ahlafors IF:s julmarknad 
och luciakröning så sent som 
förra lördagen, bjöd denna 
gång på aningen bättre 
väderförhållande. Förvisso 
ingen snö, men julstäm-
ningen skapade barnen med 
sina sånger.

Luciatåget vandrade från 
grusgången, intog rotundan 
med allas blickar riktade 

mot sig, för att slutligen inta 
scenen. Sången blev starkare 
och tydligare ju längre pro-
grammet gick. Till slut hade 
fröknarna svårt att hejda 
barnen, som med full kraft 
stämde upp i ”Mössens julaf-
ton”. Applåderna som följde 
var långa, värmande och väl-
förtjänta.

Efter sångframträdandet 
var det fritt fram för åskå-
darna att ta bilder. Det blixt-
rade som aldrig förr, men 

förskoleeleverna tycktes ta 
uppståndelsen med ro.

Luciafirandet i Furu-
lundsparken avslutades med 
fikastund. På de flesta bord 
återfanns pepparkakor och 
lussekatter, precis som det 
ska vara när almanackan visar 
13 december.

Charmigt luciafirande i Furlundsparken
– Mor Annas förskola håller traditionen vid liv

I FURULUNDSPARKEN
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God Jul 
och

Gott Nytt År!

Terminsstart 

22 januari!

Gunilla Johansson, Maj-
Lis Carlsson och Johanna 
Forsberg har tagit Ale Lucia 
till en ny dimension. Ahlafors 
IF:s stolta tradition, som i år 
genomfördes för 59:e året i 
rad, fortsätter att utvecklas 
och nå nya, högre höjder. 
Sångpedagog Forsberg har 
med sitt kunnande och enga-
gemang lyft det musikaliska 
framförandet till en nivå som 
inte tidigare varit möjlig.

Förra lördagen kröntes 
Malin Haarala till Ale Lucia 
2011 i Furulundsparken. 
Därefter följde några hek-
tiska dagar för Malin och 
hennes tärnor. Luciadagen 
var intensiv med ett späckat 
program från tidig morgon 
till sen kväll.

– Det var en oerhört hek-
tisk dag med besök på diverse 

olika företag, äldreboenden 
och så vidare. Mellan fram-
trädanden hade vi väldigt 
roligt och skrattade hjärtligt. 
Det var ut och in ur bussen 
och vidare till nästa ställe, 
berättar Rebecca Svensson 
från Bohus.

För Ale Lucia har det 
blivit till tradition att ge två 
kyrkokonserter, i Starrkärr 
och Surte. Lokaltidningen 
fanns på plats när luciatrup-
pen, förstärkta av tidigare 
års luciakandidater samt 
medlemmar ur Gospel.kom, 
gjorde sin entré i Starrkärrs 
kyrka. Den timslånga julkon-
serten blev precis så stilfull 
och vacker som besökarna 
kunde önska. En extra ros 
också till solisterna Stina 
Johansson och tidigare 
nämnda Johanna Forsberg.

– Det här är en tradition 
värd att slå vakt om, kon-
staterade kyrkoherde Björn 

Nilsson när han samman-
fattade kvällen och tackade 
sångfåglarna och musikerna.

För lussemammorna 
väntar nu lite välförtjänt jul-
ledighet, men snart återupp-
tas arbetet för att planera 
60-årsjubileet av Ale Lucia. 
Det blir något att se fram 
emot.

Konsert som gav ståpälsKonsert som gav ståpäls
– Stilfullt framträdande i Starrrkärrs kyrkarkärrs kyrka

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Lucia bjöd på en stilfull och mycket vacker julkonsert i 
Starrkärrs kyrka.

En kvartett skönsjungande tjejer.

Kyrkoherde Björn Nilsson.
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VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

Vi önska alla våra kunder en 

GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR
VI HAR ÖPPET I 
MELLANDAGARNA!
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önskar

Nols Pizzeria
önskar

God Jul &
Gott Nytt År

Helgöppet
Julafton stängt

 Juldagen 12-22
 Annandagen 12-22 
 Nyårsafton 11-18
 Nyårsdagen 11-22

Box 2063  449 42 Nol
Noltorget 2  Tel 0303-74 12 72

STARRKÄRR. Det låter bara bättre och bättre för 
varje år.

Ale Lucia har utvecklats till något så mycket 
mer än bara en tävlan om vem som ska bli kom-
munens ljusdrottning.

Onsdagskvällens konsert i Starrkärrs kyrka gav 
ståpäls.


