
Skara Gilles Lucia 2018 

Luciahögtiden i Stora salen på Stadshotellet är en tradition sedan många år i Skara Gille. Många 

referat berättar om storslagna tillställningar. Den andra söndagen i advent upprepades denna stora 

fest. Och nu som en sen del av Skara Gilles 70-årsfirande. 

Närmare 130 personer slöt upp för att njuta av en julsmörgås, välklingande sånger, och inte minst, av 

trevligt sällskap. Stämningen var hög redan när de första gästerna anlände. De lät sig väl frestas av 

lottsäljare som backades upp av osedvanligt välfyllda vinstbord och man valde noggrant ut sina 

platser för att kunna njuta fullt ut. 

När klockan slog 17, greppade åldermannen Tommy Kroon, mikrofonen och hälsade välkommen. Han 

passade, som vanligt under året, på att påminna om Skara Gilles 70-årsjubileum och summerade året 

genom att berätta om några av de märkvärdigaste händelserna under jubileet. Stadsvandringarna 

som lockade mer än 900 besökare, Kaffekalaset på Kråks där 300 personer fick njuta av mer än 70 

sorters kakor och hembygdsmässan i Fornbyn som drog nära 400 intresserade. Tommy berättade att 

vi nu är nära det interna målet, 70 aktiviteter. Luciafirandet är nummer 68 i en mycket intensiv rad. 

Efter välkomstorden var det dags att ta sig an en generös julsmörgås med mycket godsaker på. När 

tallrikarna tömts, var det dags för Lucia med tärnor att göra entré. I år var det Katedralskolans Octo 

Puelle som svarade för hög stämning och skönsång. Ungdomarna bjöd på traditionella Luciasånger 

och åhörarna njöt av deras sångarglädje, vilket märktes av de kraftfulla applåder som följde 

Luciatåget på dess väg ut ur lokalen.  

När ljuset åter tändes serverades kaffe och pepparkaka och sorlet steg på nytt. Så var det dags för 

dragning av lotterierna med sina generösa vinstbord. Flera företag är givmilda och det fanns många 

trevliga ting att välja bland. Den avslutande dragningen skedde på entrébiljetterna och den 

traditionella delikatesskorgen hade fått sällskap av en kudde med ullbroderi, ett par hemstickade 

vantar och en grytlapp för mikrovågsugn. 

När vinstbordet tömts och kaffekopparna lämnat sina sista droppar, var det dags för åldermannen att 

avsluta kvällen. I denna avslutning bjöds in till aktivitet redan följande dag och  framför allt till 

kommande ”Lilla julafton” den 22 december. Den festlighet som avslutar jubileumsåret och blir 

händelse nummer 70 under detta fantastiska jubileumsår. 

 

Nära 130 personer firade Lucia tillsammans i Stora salen på Stadshotellet. 
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Sju skönsjungande flickor i Katedralskolans Octo Puelle var årets Lucia med tärnor. 

Foto Tommy Kroon 

 
Ett rikt vinstbord med varor från generösa Skaraföretag. 
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