Helsingborgs Lucia fortsätter sprida ljus i ny skepnad
Helsingborg City tar över ansvaret för Helsingborgs officiella Luciafölje. Efter 26 år lämnar
Helsingborgs luciaförening nu över luciaarrangemangen.
Sedan 1993 har Helsingborgs Lucia drivits av den ideella föreningen Helsingborgs Luciaförening, en
gång bildat som ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Helsingborg City och Helsingborgs
Dagblad.
Olle Larsson som har varit både ordförande och projektledare sedan starten bestämde sig redan förra
hösten att börja trappa ner och har nu valt att ta ett steg tillbaka.
-

Det har varit ett sant nöje att tillsammans med staden och andra samarbetspartners driva
projektet kring Helsingborgs Lucia. Vi har under åren samlat in stora belopp till välgörenhet
och många Lucior har tillsammans med tärnorna underhållit och rört helsingborgarna med sin
vackra sång, säger Olle Larsson.

Syftet med föreningen har varit att utse och kora Helsingborgs stads officiella Lucia, sprida glans, ljus
och värme samt låta överskottet på sponsorintäkter, Luciagala och insamlingar oavkortat gå till
välgörande ändamål riktat till barnverksamheter.
-

Helsingborgs Lucia är en fin tradition som framförallt gör att helsingborgarna går man ur huse
för att se på kröningen vid Terrasstrapporna i samband med julskyltningen. För oss i city är
det därför viktigt att vi hittar ett sätt att låta traditionen leva vidare. Vi har i dialog med
Luciaföreningen valt att utveckla Helsingborgs Lucia, det är svårt att göra det på samma sätt
som Olle Larsson har gjort men vi har hittat ett nytt sätt att fortsätta sprida ljusstämning,
berättar Hanna Candell, VD på Helsingborg City.

I år genomförs Helsingborgs Lucia i samarbete med Mega Musik gymnasieskola. Precis som tidigare
år framträder Helsingborgs Lucia på Terrasstrapporna den första advent och runt om i city under
Luciadagen den 13:e december. Lucia kommer att vara ett musikaliskt projekt för eleverna i årskurs 2
och integreras på så vis fint i skolans verksamhet.
-

I sin fulla prakt består Mega Musiks luciatåg av 45 körmedlemmar plus komp av en lärartrio.
Det är en stor ära att få bli en del av den här traditionen och vi kommer låta eleverna arbeta
med detta under hela hösten. Ett roligt projekt säger Rickard Bonde Truumeel, lärare på Mega
Musik.

-

Det känns helt rätt att vi har hittat en samarbetspartner i Helsingborg City och Mega Musik
som vill fortsätta skapa julstämning åt helsingborgarna i december, säger Mats Sander,
Borgmästare i Helsingborgs stad. Det blir en pampig föreställning på terrasstrapporna där vi
traditionsenligt tänder granen på Stortorget och inviger julen, avslutar Mats.
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