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LILLA EDET. På söndag 
sker kröningen av Göta 
Älvdalens Lucia.

Det är ett samman-
svetsat gäng som har 
övat under Ann-Catrine 
Perssons ledning sedan 
mitten av oktober.

– Trevliga tjejer som 
funkar jättebra ihop, 
berömmer Ann-Catrine.

I samband med skyltsön-
dagen och julmarknaden i 
Lilla Edet sker kröningen av 
årets ljusdrottning. Arrang-
emanget äger rum på Folkets 
Hus.

– Sista röstningsdag är 
på onsdag, förklarar Ann-
Catrine.

L u c i a k a n d i d a t e r n a 
genomför sina sångövningar 
i Musikskolans lokaler, en till 
två gånger i veckan.

– Däremellan pluggar 
vi texter hemma. Jag har 
haft jullåtar i hörlurarna på 
väg till skolan sedan ett par 
månader tillbaka, förklarar 

Alva Olson.
Vilken är den finaste 

jullåten?
– ”Välkommen hem”, 

säger Alva och får medhåll 
från samtliga kamrater.

Det är inte bara sångerna 
som ska repeteras, kandida-
terna över också på att gå och 
stå ordentligt.

– Det är inte alla gånger 

som jag kommer att finnas 
med och då gäller det att 
tjejerna ställer upp sig på 
rätt sätt. De ska också kunna 
klara ett framträdande utan 
komp, säger Ann-Catrine.

Förra året blev det ingen 
Göta Älvdalens Lucia, intres-
set var för litet. Inför det här 
året valde därför arrangö-
ren, Lions Club Lilla Edet, 

att låta även högstadietjejer 
komma in med sin ansökan.

– Det slog väl ut och nu 
fick vi ett luciatåg igen. Göta 
Älvdalens Lucia är en tradi-
tion vi ska vara rädda om, 
avslutar Ann-Catrine Pers-
son.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. En doft 
av glögg och nybakat 
bröd.

Julkänslan var 
påtaglig i Västerlanda 
bygdegård.

Alla såg verkligen ut 
att trivas – både utstäl-
lare och besökare.

Från mitten av november 
och hela december så duggar 
julmarknaderna tätt. Lokal-
tidningen gjorde ett besök i 
Västerlanda bygdegård i lör-
dags där det andades jul för 
alla sinnen. Bygdegårdsför-
eningen, som stod som värd 
för arrangemanget, hade 
gjort sitt yttersta för att skapa 

den rätta stämningen. Det 
var egentligen bara snön som 
fattades.

Hantverk, lotterier och 
servering stod på program-
met. Många passade på att 
fynda julklappar av de pro-
fessionella utställarna som 
fanns på plats i lokalen.

Störst intresse tilldrog sig 
ändå brödbaket. Kön ring-
lade sig lång från det att den 
första brödkakan var gräd-
dad.

– Det godaste brödet som 
finns, förklarade en mark-
nadsgäst som stod beredd att 
betala.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Varannan 
onsdagseftermiddag 
dukas det upp till fest 
på Soläng.

Kaffe och hembakat 
står på menyn liksom 
musikunderhållning.

– En uppskattad 
tradition som lever 
vidare, förklarar café-
värdinnorna Marianne 
Andersson och Solveig 
Gustavsson.

Det var Majken Olsson 
som drog igång Café Soläng 
för tio år sedan. Numera är 
det en grupp om åtta-tio 
personer som turas om att 
agera cafévärdinnor. Arrang-
emanget sker ihop med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

När lokaltidningen 
kommer på besök är Mari-
anne Andersson och Solveig 
Gustavsson i full färd med att 
brygga kaffe och skära upp 
fikabrödet.

– Det är alltid hemba-
kat som gäller. Gästerna 
får betala tio kronor och då 
ingår fika och underhållning, 
säger Marianne.

– Vi har ett årligt bidrag 
från Lions för att kunna 
genomföra vårt musikcafé. I 
annat fall hade det inte gått 
ihop.

Det är inte bara cafégäs-
terna som visar sin upp-
skattning, även Lilla Edets 
kommun hyllar cafégängets 
engagemang.

– Vi har blivit inbjudna 
till den årliga julfesten vilket 
känns väldigt roligt, säger 
Solveig.

Denna onsdagseftermid-
dag är det Gunilla Hansson 

från Skepplanda som står för 
underhållningen. Så snart 
hon har hängt på sig drag-
spelet börjar musiken ljuda. 
Besökarna, ett 25-tal till 
antalet, sjunger med i visorna 
som spelas. 

– Nu tar vi ”Den lilla 
röda stugan”, säger Gunilla 
och får hjälp med sången av 
Aldor Larsson som finns i 
publiken.

Efter ett antal melodier är 
det dags för kaffepaus. Delta-
garna låter sig väl smaka och 
när påtåren är avnjuten åter-
upptas musiken igen.

– Det råder en härlig 
stämning bland borden, kon-
staterar Marianne.

Terminens sista musik-
café äger rum onsdagen den 
4 december då SPF-kören 
gästar Soläng.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cafévärdinnorna Marianne Andersson och Solveig Gustavs-
son förbereder fikat.

Gunilla Hansson och Aldor 
Larsson underhöll besökarna 
på Café Soläng i onsdags.

På Café Soläng bjuds gästerna alltid på kaffe och hembakat.

Uppskattat musikcafé på Soläng

Luciatrupp redo för framträdande
– På söndag 
koras årets 
ljusdrottning

Ann-Catrine Persson bakom pianot tillsammans med årets luciakandidater. Från vänster 
Ida Dahlgren, Elin Lexberg, Alva Olson, Fanny Cederlöf, Maike Hoffman och Emely Gallardo 
Jerez. Saknas på bilden görs Victoria Axelsson.

Påtaglig julkänsla i 
Västerlanda bygdegård

Brödkakorna gick åt som smör i solsken.

I lördags arrangerades julmarknad i Västerlanda bygdegård.
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