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ALAFORS. I lördags 
skedde kröningen av 
Ale Lucia.

Ceremonin ägde rum i 
Medborgarhuset.

Årets ljusdrottning 
blev kandidat nummer 
1 – Josefin Thorbjörn-
son från Alafors.

Efter ett antal år med jul-
marknadsfirande och luci-
akröning i Furulundsparken 
hade Ahlafors IF valt att flyt-
ta inomhus. Således återupp-
togs en nygammal tradition, 
nämligen att kröna Ale Lucia 
i Medborgarhuset.

Efter en timmes mingel 
och lotteriförsäljning slogs 
dörrarna upp till biosalong-
en där själva kröningscere-
monin ägde rum. 150 per-
soner fanns på plats i lokalen 
och ganska snart hördes lu-
ciasången från korridoren. 
Fem skönsjungande tjejer 
utgjorde årets luciatrupp. 
En kör bestående av Stina 
Johansson, Malin Haarala 
och Erica Eriksson förhöj-
de dessutom det musikaliska 
framträdandet, ackompanje-

rade av Ingegerd Anders-
son på piano. Det var stilrent 
och väldigt stämningsfullt.

– Det blir en helt annan 

närhet till publiken här. 
Sången når dessutom fram 
till publiken på ett betydligt 
bättre sätt än i Furulunds-

parken, säger Stina Johans-
son.

En bit in i programmet 
avslöjades vem som fått 

flest röster av kandidaterna. 
Lussemamma Gunilla Jo-
hansson tände ljuskronan 
och placerade den på Jose-

fin Thorbjörnson, som fick 
ta emot publikens applåder. 
Därefter serverades fler jul-
sånger från scenen.

Ale Lucia 2014 – Josefin Thorbjörnson tillsammans med sin familj.

”Familjen det viktigaste på jul”
ALAFORS. Med några få 
rösters marginal blev 
Josefin Thorbjörnson 
vald till Ale Lucia 2014.

Nu väntar en intensiv 
vecka med framträdan-
den i stort sett varje 
dag.
– Det ska bli jätteroligt, 
säger en leende Josefin 
efter att ha klarat av lör-
dagens högtidliga cere-
moni i Medborgarhuset. 

I september träffades kandi-
daterna för sin första sångöv-
ning. Sedan dess har det re-
peterats jullåtar och stämmor 
med hög frenesi.

– Väldigt utvecklande, sä-
ger Josefin som till vardags 
studerar samhällslinjen på 
Sigrid Rudebecks gymnasi-
um.

Det var mormor som skick-
ade in anmälningstalongen 
och Josefin fick inget veta för-
rän dagen innan audition. 

– Jag tycker inte det spelar 
så stor roll vem som blir lucia, 
men det är klart att det är ro-
ligt att så många valde att rös-
ta på mig, säger Josefin.

Vad är jul för dig?
– Det är en familjehögtid 

då man har det mysigt, ingen 
stress. Familjen är det vikti-
gaste på jul och så julmusten 
förstås.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Jag vet inte riktigt. Kan-
ske inredningssaker eftersom 
vi flyttar in i ett nytt hus till 
våren.

Hur firar du jul?
– Med familj och släkt. I år 

ska vi vara hemma hos farfar. 
Förmodligen kommer tomten 
besök eftersom jag har små-
syskon.

Vad kan du inte vara utan 
på julbordet?

– Mormors köttbullar.
Vilken är din favoritjul-

sång?
– ”Mer jul” med Adolph-

son & Falk.
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– Nygammal tradition i Medborgarhuset
Josefin kröntes till Ale Lucia

Oliver, två och ett halvt år, här tillsammans med 
pappa Danijel och mamma Jessica, vann en traktor i 
Ahlafors IF:s julklappslotteri.

Christina serverar glögg till Carina Persson, Ann-Britt Daun och 
Ann-Charlotte Hakso som kommit till Medborgarhuset för att ta del 
av luciakröningen.

Luciatåget bjöd på finstämd sång. Från vänster: Amanda Carlbom Petersson, Rebecca Hakso, Josefin Thorbjörnson, Bearice Aili och Jenna Nyman.

Luciakören bestod av Stina Johansson, Erica Eriksson och Malin Haarala.
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