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ALAFORS. Ale Lucia 
sadlar till viss del om.

Konceptet förblir vis-
serligen detsamma som 
tidigare, men formatet 
och upplägget ett an-
nat.

Förnyelsen innebär 
exempelvis fem lucia-
kandidater istället för 
sju.

I fjol korades Ale Lucia för 
60:e året. Traditionen hålls 
vid liv tack vare en engagerad 
luciakommitté i Ahlafors IF:s 
regi. Gunilla Johansson och 
Maj-Lis Carlsson är ruti-
nerade lussemammor, som 
i år har fått sällskap av Stina 
Johansson. Hon har ersatt 
Johanna Werder i rollen 
som övningsledare. Stina, 
Malin Haarala och Karolina 

Ednander är nya i rollen som 
körledare, och tycker detta 
ska bli en rolig utmaning 
under hösten/vintern.

– En viss form av föränd-
ring och förnyelse är alltid bra 
så att verksamheten inte stag-
nerar. Stina har kommit in 
med ny energi och nya idéer, 
säger Maj-Lis Carlsson.

Av tradition har alltid sju 
luciakandidater valts ut, men 
så är inte fallet i år. Lucia-
kommittén ansåg bara att det 
fanns fem tjejer som uppfyllde 
sångkriterierna och därför 
blir det en kvintett tjejer som 
utgör Ales luciatrupp 2013.

– Stämmorna ska sitta och 
det gäller att tjejerna sjunger 
bra tillsammans, förklarar 
Stina Johansson.

– Det är inget ovanligt 
att ett luciatåg utgörs av fem 

tjejer, så har det exempelvis 
varit i Kungälv. Hur det blir i 
framtiden återstår att se. Det 
är möjligt att vi återgår till att 
ha sju kandidater, det beror 
helt och hållet på kompeten-
sen hos dem som söker, säger 
Stina.

Övningarna äger rum i det 
före detta församlingshem-
met i Alafors. Varje måndags-
kväll fram till lucia träffas tje-
jerna för att repetera diverse 
olika julsånger.

– Det kommer att bli jät-
tebra, gruppen lär sig väldigt 
snabbt, säger Stina Johansson.

Luciakröningen, som 
sätter en värdig slutpunkt för 
Ahlafors IF:s 100-årsfirande, 
äger rum lördagen den 7 
december i Furulundsparken.

JONAS ANDERSSON

Ales luciatrupp 2013 visar upp sig i sina nya jackor som Manufakturen i Älvängen sponsrat 
med. Kandidaterna är från vänster: Ida Hansson Johansson, Josephine Kinnander, Malin 
Hysing, Malin Kling och Miranda Hiltunen. 

– Årets kandidater är utsedda

Nya tag för Ale Lucia

ALE. För femtonde året 
genomfördes Radiohjälpens 
största kampanj Världens 
Barn och kulminerade i 
helgen med direktsänd gala i 
SVT1 och riksinsamling i lan-
dets 290 kommuner. Under 
de två senaste veckorna har 
både Sveriges Television 
och Sveriges Radio P4 i en 
lång rad olika program gett 
exempel på vart pengarna går 
och även direkt bidragit till 
att lyssnare och tittare kunnat 
stödja insamlingen. Årets 
insamling har hittills i år 
genererat 71 miljoner kronor 
som kommer att fördelas till 
hundratalet angelägna projekt 
för att långsiktigt stärka barns 
rättigheter och möjligheter.

Insamlingen Världens Barn 
är unik genom sitt samarbete 
mellan Radiohjälpen och 21 
humanitära organisationer, 
SVT och Sveriges Radio samt 
ett stort antal skolor, fören-
ingar och privatpersoner i 
landets 290 kommuner. Här 
samarbetar föreningar och 
organisationer, radio och tv, 
kyrkor och samfund, privat-
personer och företag för att 
skapa Sveriges största insam-
ling och Världens Barn har 
genom detta breda engage-
mang blivit något av en folk-
rörelse där uppemot 45 000 
frivilliga beräknas delta. 

Sedan starten har mer än 
en miljard kronor samlats in 
till långsiktig hjälp åt världens 
mest utsatta barn och de 
insamlade medlen går till att 
förändra villkoren för de barn 

som har det allra tuffast. Det 
kräver långsiktighet, lokal 
förankring och väl uppar-
betad logistik. Genom över 
hundra projekt med fokus på 
utbildning, hälsa och framtid 
får dessa barn de nödvändiga 
verktygen att lyfta sig ur fat-
tigdom och orättvisor. 

Detta engagemang 
märktes tydligt runt om i 
kranskommunerna, både i de 
kommuner där de insamlade 
medlen ökade jämfört med 
föregående år, och även i de 
kommuner där resultatet 
sjönk av olika anledningar. 

I Ale blev den totala insam-
lingen 123 719 kronor. Det 
innebär att man ökade sin 
insamling och landade på 4.44 
kr per invånare. Fantastiskt!

Trots att vi i kranskommu-
nerna hade en del fantastiska 
företag och organisationer 

som bidrog och som vi är 
otroligt tacksamma för, kan 
man övergripande se att det 
varit lite tuffa år på senare 
tid varpå företagsgivandet 
generellt sett sjunkit. Detta är 
också en bidragande orsak till 
att vissa kommuners resultat 
sjönk en del, trots ett fantas-
tiskt engagemang av både nya 
förmågor och gamla garvade 
engagerade. 

Alla har slitit hårt och 
därigenom, för varje insamlad 
krona, lyckats göra världen 
lite bättre för svårt utsatta 
barn. Radio P4 och SVT1 
gjorde en enorm insats och 
även alla fantastiska lokal-
tidningar som hjälpt till att 
stötta Världens Barnkam-
panjen i kranskommunerna. 
Tack!

❐❐❐

I Ale blev den totala insamlingen till Världens Barn 123 719 
kronor. Bilden är från fjolårets loppmarknad i Älvängen till 
förmån för just Världens Barn. 

Ale ökade sin insamling till Världens Barn

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

Gilla och följ oss på Facebook

KVÄLLSÖPPET
KL 18-21

Kl: 18-19 BARNSKOR 20%
Kl: 19-20 HERRSKOR 20%
Kl: 20-21 DAMSKOR 20%

UNDER HELA KVÄLLEN:
10% rabatt på GUMMISTÖVLAR från TRETORN 

20% rabatt på alla VÄSKOR, SMYCKEN & HANDSKAR 

30% rabatt på BARNSKOR från KAVAT

Passa på att köpa dina INNESKOR/TOFFLOR från 
BATZ till specialpris denna kväll 20-50% rabatt 

Helena –Representant från BATZ Hälsoskor finns på plats och hjälper  
DIG att hitta rätt modell!

Torsdag 31/10

Alla erbjudanden gäller endast torsdag 31/10 
”Kvällsöppet” Med reservation för slutförsäljning.

Välkomna!

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

VECKANS KLIPP!

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

JULMUST NYGÅRDA 
1,5 LITER

+pantGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

HENNING 
STORFORM

/stGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

OLW CHIPS, 300G
/stGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

FRÅN DELIKATESSEN: 

2 ST KYCKLINGKLUBBOR 

NYHET! 
ÄLVÄNGENS POTATISSALLAD 

Laktosfri /hg

FÄRDIGKOKT 
HELGSKINKA 
Från Nybergs Deli /kg 

Gäller mot t o m 3/11, med reservation för ev. tryckfel samt slutförsäljning


