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NÖDINGE. Sången har 
alltid haft en betydande 
roll i 17-åriga Josephine 
Kinnanders liv.

Som Ales lucia 2013 
har hon fått chans att 
ytterligare finslipa sina 
musikaliska talanger.

Framtiden håller hon 
ännu öppen, men en 
långresa efter studen-
ten är ingen omöjlighet.

Hon vet fortfarande inte vem 
som anmälde henne till Ale 
Lucia 2013, även om hon har 
sina misstankar.

– Det blev en väldigt 
spontan grej och att jag sedan 
vann omröstningen kom 
verkligen som en chock, men 
det har varit en jätterolig tid.

När Alekuriren når Josep-
hine Kinnander på telefon 
har hon precis avslutat ett 
luciauppträdande i Skepp-
landa bygdegård. Dagen 
efter, den 13 december, vän-
tade ytterligare ett 20-tal 
framträdanden.

– Det gäller att värma upp 
rösten ordentligt och ladda 
upp med mycket kaffe och 
energidryck. 

Årets luciatrupp skiljer sig 
från tidigare år, dels genom 
att de bara var fem istället för 
sju, dels eftersom de uppda-

terat repertoaren och succén 
lät inte vänta på sig.

– Vi har bara fått positiv 
respons och en del har sagt 
att det var det bästa luciatå-
get som varit, de bästa rös-
terna. Sedan har vi förnyat 
lite också, till exempel så har 
vi gjort om ”Halleluja” till en 
text på svenska och det var 
även en tjej som ”beatbox-
ade”. Det är lite roligt med 
något nytt.  

Vill resa
Josephine har sjungit ända 
sedan barnsben och har bland 
annat deltagit i Alerocken 
med egenskrivna låtar. När 
det sedan blev dags att välja 
gymnasium följde hon sitt 
hjärta och valde musikpro-
grammet på Donnergymna-

siet. Vad som händer efter 
studenten har hon ännu inga 
planer för.  

– Jag vet inte riktigt vad 
jag vill göra, men jag hoppas 
på att kunna resa med min 
pojkvän, troligtvis till Thai-
land. 

I jul ser hon mest fram 
emot att få umgås med sin 
kärlek, som återvänder från 
lumpen, men annars längtar 
hon efter att vintern ska ta 
slut. 

– Jag tycker mycket bättre 
om sommaren och nu börjar 
man bli lite trött på julen. Vi 
har ju trots allt sjungit jul-
sånger ända sedan i septem-
ber. 

Lucian som längtar
till sommaren

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ale Lucia 2013, Josephine Kinnander, vet fortfarande inte 
vem som anmälde henne som luciakandidat, även om hon har 
sina misstankar.

JOSEPHINE KINNANDER

Ålder: 17
Bor: Nödinge
Familj: Mamma, pappa, lillebror, 
storebror och storasyster
Gör: Går andra året på Estetiskt 
musikprogram på Donnergymna-
siet. Jobbar extra som kalasvärd 
på Lek och Buslandet. 
Intressen: Sjunga, umgås med 
vänner och pojkvän, shoppa
Ser mest fram emot i jul: ”Att 
spendera tid med min pojkvän som 
kommer hem från lumpen.”
Önskar sig i julklapp: Ett guld-
armband.

Provtryck
Provtryck
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Bäckebolsmart betyder att du har fattat det. 
Bäckebol, det stora köpcentret som är enkelt att 
hitta och har 2500 gratis p-platser.  Vi har butiker 
för den sportiga, den modemedvetna, den händige, 
den musiktokige, den spelsugna och för den som 
behöver något gastronomiskt med lämplig dryck 
därtill. Eller tre nya hyllmeter till böckerna där-
hemma eller annat inför julens sista förberedelser. 

matställen att välja på. Vi önskar dig en smart jul!

julhandel
Bäckebolsmart

Stort & Smart

t betyder att du har fattat det. 
kelt att

Extra Julöppet: Lör 21 dec 10-18, sön 22 dec 11-18, 
Julafton 10-14*, Juldagen stängt, Annandag Jul 11-17.
Coop Forum: Julafton 7-16, Juldagen 7-20, Annandag Jul 7-22.
* Julafton samt Nyårsafton kommer en del av våra butiker att hålla stängt
Ordinarie öppettider: 
Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se    

 

Mekonomen Nödinge, Rödjans väg 2
449 34 Nödinge
Tel: 0303-35 09 90

Ord. pris 1.999:-

BeSafe iZi Up X2

999:-
Klubb-

erbjudande 
för dig som är 

klubbmedlem.

Just nu!


