
Lucia 2019 
Fredag 13 dec kl 15.30 i St Pauli kyrka 

Schema för åk 9 den 13 december 

Tärnor 
Införskaffa:  
-Lucialinne. Det finns på Åhléns, H&M och Ica Maxi. Var ute i god tid så att inte 
storlekarna är slut. 
-Glitter till huvud + midja (normal tjocklek) 
-Vita strumpor. 

-Ljus finns att låna. 
-Tillverkning av din manschett till ljuset sker på skolan. Fundera på vilka texter som 
du behöver klistra på. 

Luciakläder ska vara klara att användas när du kommer till kyrkan. Färdigstrukna 
linnen. Man kan rulla linnet på en dukrulle, så håller det sig fint. 

Stjärngossar 
Införskaffa:  
-Stjärna och strut (kit) Det finns på Åhléns, H&M, Ica Maxi. Prova struten innan 
onsdagen, förstärk gärna resårbandet så att det inte går sönder. 
-Vita strumpor samt vit t-shirt under. 

-Vita kåpor finns att låna i kyrkan. 
-Under en lektion kommer du få klistrar på ”fusktexter” på stjärnan. Fundera på vilka 
texter som du behöver klistra på. 

Kl 10.00 Övning i St Pauli kyrka 
(Den stora tegelkyrkan nära Redbergsplatsen)

Kl 11.30 Lunch i St Pauligården som ligger intill kyrkan. Skolan bjuder på          
pastasallad. Komplettera gärna lunchen, så att du blir riktigt 
mätt.

Kl 12.30 Övning i kyrkan

Kl 14.30 Lussefika (skolan bjuder). 
Dags att byta om!

Kl 15.30 Luciaprogram för åk 7 & 8 samt föräldrar, syskon och släkt till åk 
9 är särskilt välkomna!



Pepparkaksgubbar 
-Kläder i brunt finns på skolan. (Prata med Pia om detta) 
-Vita strumpor 

Lucia 
-Krona, ljus, lucialinne och midjeband finns att låna på skolan.  
-Utsmyckningen av kronan gör Lucian själv. (Prata med Pia) 

Till alla 
Har du inte möjlighet att införskaffa kläder eller tillbehör, prata med Pia 
Jacobsson så hjälper hon dig! Prata med henne i god tid innan Luciadagen. Allt 
ska vara klart på Luciadagen. 

Var och en har ett stort ansvar att plugga in sina delar av programmet. Öva på din 
text, ditt solo och de gemensamma delarna!  

Fredag den 13:e är det genrep i kyrkan, alla sångtexter ska sjungas utantill. 
Övningstiden i kyrkan kommer att gå åt till att stå, gå och öva micförflyttningar. Det 
är mycket viktigt att alla är fokuserade och målmedvetna under fredagen. Har du 
behov av att öva dina sånger/texter med mig individuellt innan genrepet i kyrkan, 
boka in en tid med mig! Alla är viktiga i Luciatåget vare sig man sjunger solo eller 
inte!                        

Bjud in föräldrar, syskon, kompisar och släktingar! Det är roligt om de kommer och 
lyssnar när ni lagt ner så mycket tid och energi. Det kommer att bli ett fantastiskt fint 
Luciatåg! Njut av att vara med, det är kanske sista gången du kommer att delta i ett 
Luciatåg ;-)   

//Benedikta 


	Schema för åk 9 den 13 december
	Tärnor
	Stjärngossar
	Pepparkaksgubbar
	Lucia
	Till alla

