
Lidköpings lucia blir digital - tar hjälp av gymnasiet 
Källa: NLT.se – Pontus Pettersson 
 

Här är gänget från De la Gardiegymnasiet som ansvarar för Lidköpings lucia i år. 
 
Det blir luciafirande i Lidköping även i vinter - trots coronapandemin. 
Tillsammans med De la Gardiegymnasiet anordnar Lions club Järpås ett digitalt framträdande. 
– Vi tänker lite nytt, säger Lars Engblom. 
 
Coronapandemin ställer som bekant in många evenemang och även Lidköpings lucia har varit i 
farozonen. Nu kommer det ändå att bli av - om än som en digital variant. 

– Vi spånade lite och kom fram till att istället för att bara lägga ner verksamheten, så kunde 
vi försöka få till en digital version, säger Lars Engblom, som tillsammans med Lars 
Jonsson ingår i Lions luciakommitté. 

Extra viktigt 
Kontakt togs med De la Gardiegymnasiets musikinriktning - som nappade på idén. Tio av 
eleverna på musikinriktningen kommer därmed, utöver det ordinarie luciaföljet på skolan, att 
spela in ett framträdande som allmänheten kan ta del. 

– Nu när många inte får träffa sina anhöriga på samma sätt tycker vi det är extra viktigt att 
det händer något i vardagen på äldreboenden, sjukhus och de andra institutionerna som vi 
brukar åka runt till. Där får de nu tillgång till att kunna se Lidköpings lucia gratis, säger 
Lars Engblom, som även nämner att företagskunder har möjlighet att köpa den digitala 
versionen. 

"Blir spännande" 
Lidköpings lucia arrangerades i fjol för 80:e gången och normalt sett brukar luciaföljet göra ett 
50-tal framträdanden. Någon kröning i Nicolaikyrkan blir det inte i år. 



Det blir spännande med något annorlunda och det känns väldigt roligt att inte behöva lägga ner 
helt, säger Lars Engblom. 
 
Musikeleverna på De la Gardiegymnasiet har, under Paula Schütz Karlsson och Miriam 
Gindemos ledning, så smått inlett med repetitionerna och det digitala framträdandet beräknas gå 
att beskåda från den 1 december. 
 
Vem som blir Lidköpings lucia? 
 
Det kommer lotten att få avgöra. 
 
Siktar på luciafirande i Essunga 
Källa: NLT.se – Mattias Olsson 
 

 
Mats Björklund, Östen Byström, Gunilla Carlsson och Lina Brandström planerar för att få till 
ett luciafirande även i år. Foto: Mattias Olsson 
 
Nyligen kom beskedet att nyårsfirandet i Essunga kommun ställs in. En tradition som dock är 
planerad att genomföras även detta år är luciafirandet. Under tisdagen höll representanter från 
Lions och Svenska kyrkan i Essunga pastorat ett förberedande möte. 
 

– Tanken vi har nu är att vi ska kunna genomföra luciafirandet, men med vissa 
anpassningar med anledning av coronaviruset, säger Lions Gunilla Carlsson. 

Behöver fler tjejer 
Man söker fem tjejer till luciatåget. Sångträningen påbörjas den 3 november och vid den 
tidpunkten hoppas man ha fått klart med de fem tjejerna. 
 



Det kommer som sagt att ske ett antal förändringar med anledning av pandemin. Exakt alla 
förändringar är inte spikade än. Men några vet man om redan nu. 

– Kröningen kommer vi att ha i Essunga kyrka, men med bara 50 deltagare och där 
kommer man att få boka biljetter. Även på luciagudstjänsten kommer det vara begränsat 
antal besökare och bokning av biljetter. Men det kommer att ske två framträdanden den 
13 december så att fler ska få chansen att kolla, säger Gunilla Carlsson. 

Skillnader 
De senaste åren har man lottat fram vem som blir lucia, och så kommer man att göra även i år. 
Vanligtvis brukar man göra detta i samband med grantändningen, men även där kan det bli en 
ändring. 

– Det kommer förmodligen inte att ske i samband med grantändningen i år, då det samlar 
för mycket folk, säger Mats Björklund från Lions. 

Förutom kröningen den 5 december, och luciagudstjänster i Essunga kyrka har man, så som det 
ser ut idag, även planer på att kunna ha framträdanden både på Nossebro skolan och på 
Kerstinsås. 

– På Kerstinsås kommer vi i så fall att genomföra det i mindre grupper. Luciaföljet kommer 
inte heller att gå runt på de olika avdelningarna, utan de får vara i restaurangen, och så tar 
vi dit de boende. Och så ser vi naturligtvis till att ha gott om avstånd mellan luciaföljet 
och de äldre, säger Gunilla Carlsson. 

 
Såhär såg det ut när lucia firades förra året. 

– Även antalet i kören kommer att begränsas till 15 personer för att vi ska kunna hålla 
avstånd i Essunga kyrka, säger Lina Brandstöm, från Svenska kyrkan. 



För körpedagogen Lina Brandström är det första gången som hon kommer att träna 
Essungabygdens luciakandidater. 

– Det ska bli kul. Detta är något som avviker från mitt vanliga schema, där jag får träffa 
andra människor och lära känna bygden på ett annat sätt. Sedan finns det en bra grund att 
stå på. Innehållet kommer jag att forma dels efter mig själv, men också utifrån gruppens 
sångförutsättningar, där jag kommer lägga en repertoar som gynnar deras röster. Så man 
kommer nog att känna igen sig, men att det kanske finns några små skillnader, säger 
Brandström. 

 


