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Alexandra Fransson, 17

Vendela Johansson, 18

Agnes Thoäng, 17

Hanna Hellsten, 17

Sysselsättning: Går andra året
som frisörlärling på Leksands
gymmasium och har APL på
Fridas HårDesign i Enviken.

Sysselsättning: Läser tredje
året på naturvetenskapliga programmet på Lugnetgymnasiet.
På fritiden umgås jag med familj
och vänner, sjunger i Salta Röster
och jobbar på ICA Maxi.

Sysselsättning: Går andra
året på musikestet. Sjunger och
spelar gitarr, och om jag inte gör
det så skriver eller läser jag.

Sysselsättning: Pluggar till bagare
och konditor på Hushagsgymnasiet
i Borlänge. När jag inte går i skolan
är jag i stallet och tar hand om min
häst.

Vad betyder Lucia för dig:
Lucia är mysigaste högtiden med
vacker musik och pepp inför jul.
Mitt största luciaminne hittills är
då jag var Lucia i Svärdsjö kyrka
med församlingens körer.
Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Mysigt, hemtrevligt och familj.

Vad betyder Lucia för dig: En
ljus och mysig högtid då man
är med nära och kära, fikar och
välkomnar julen.

Vad betyder Lucia för dig:
Lucia är en mysig tradition som
lyser upp decembermörkret med
ljus och sång.
Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Kulturellt, stilla, hemma.

Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Hemtrevligt, kulturellt, inkluderande.

Vad betyder Lucia för dig: Lucia
för mig är en fin högtid med mycket
ljus, sång och gemenskap.
Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Vackert, världsarv och välkomnade.

KRÖNING

Söndag 3 december kl 16.00
i Geislerska parken

HannaMaia Niidu Boström, 17

Louise Eriksson, 17

Elicia Jönsson, 17

Sysselsättning: Läser andra
året på samhällsprogrammet. Att
få lära barn att simma och glädjas
i vattnet älskar jag. Har också
sjungit så länge jag kan minnas,
och det tänker jag fortsätta med!

Sysselsättning: Går samhällsvetenskapliga programmet, inriktning
media, på Kristinegymnasiet. När jag
inte är i skolan sjunger jag i Salta
Röster, dansar bugg och tränar och
tävlar med radiostyrda bilar.

Sysselsättning: Tävlingsdansande fotbollsdomare som
spelar gitarr och pluggar naturvetenskap på Lugnetgymnasiet.

Vad betyder Lucia för dig:
Lucia är ljus och värme i decembermörkret. Doften av nybakade
lussebullar och kärleken från nära
och kära är svårslagen.

Vad betyder Lucia för dig: Lucia
har ända sedan jag var liten betytt
värme, gemenskap, musik och
glädje men framför allt ett ljus i
vintermörkret.

Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Hemtrevligt, kulturellt och mysigt.

Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Hemma, samhörighet, trivsel.

Vad betyder Lucia för dig:
För mig är lucia ett ljus i mörkret.
När höstmörkret börjar smyga
sig in är det så himla mysigt
med lucia som sprider ljus
och julstämning i kalla tider.
Beskriv ditt Falun med 3 ord:
Tryggt, mysigt, hemma.

LUCIAKONSERT i Kristine kyrka söndag 10 december kl 16.00 & 18.00

Medverkande: Faluns Lucia med tärnor, körerna Stämbandet och Salta Röster från Kulturskolan
samt estetprogrammets kör Hagve. Från Kulturskolan: Stråkensemblen Freitag,
flöjtensemblen, showgruppen och lärare.
Biljetter säljs hos Turistbyrån i Falun, 0771-62 62 62

SMS-rösta
Skicka din röst till 72023. Börja
sms:et med LUCIAFAL (mellanslag), numret på din kandidat
(mellanslag), ditt namn och
adress. Varje sms kostar 10 kr
plus ev trafikavgift. Skicka sms:et
senast 1 december kl 12.00.
Foto: Ryan Garrison

