
Arrangörer:

Samarbetspartner:

Hjälp oss stödja lokala föreningslivet och 
välgörande ändamål med Enköpingskoppling! 
Swisha till 123 226 85 22

Läs mer på www.enkopingslucia.se
Gilla och dela oss på 
Facebook: @enkopingslucia och  
Instagram: @enkopingslucia 

Boka luciatåg
Vill du att vi kommer och lussar på ditt företag eller i 
din förening? Boka då in vårt skönsjungande luciatåg 
någon av följande dagar: 6–13 december. Lucia- 
tåget kostar minst 2 500 kr/uppträdande.

Kontakt: Britt-Marie Lidmo,  
073-619 54 11 eller bmlidmo@hotmail.com

Välkommen till 
Enköpings 
Lucia 2022!
Nästan som vanligt. Vi ser väldigt mycket fram 
emot årets luciafirande som är efterlängtat av 
många. I år har däremot få känt sig manade att 
ställa upp som luciakandidater, vilket gör att 
den omröstningen uteblir. 

Istället får alla Enköpingsbor chansen att rösta 
fram den lokala förening/verksamhet som ska 
få största luciagåvan. Liksom tidigare år fram-
träder vi med en skönsjungande luciakör som 
sprider glädje och ljus.

Rösta på din  
favoritförening!
Vi fortsätter med att samla in pengar till lokala välgörande 
ändamål som riktar sig till barn och unga. Men då vi inte har 
en vanlig luciaomröstning, där årets lucia utser vilken förening/
verksamhet som ska få största gåvan, ger vi istället alla 
Enköpingsbor möjlighet att bestämma vilken det blir genom en 
omröstning. Röstningen pågår till och med den 13 december. 

Dessa kan du välja mellan: 
• Children with love 
• Enköpings Extremsport 
• Föreningen Victoria 
• Romberga fritidsgård 
• Tillsammanskraft till 1000

Rösta på vår hemsida www.enkopingslucia.se  

Luciavesprar för allmänheten
Tisdag 13 december. Boka in årets luciavesper i Vårfrukyrkan:

• Kl 16.00–16.30 Barnföreställning 
• Kl 17.00–18.00 Vuxenföreställning 
• Kl 19.00–20.00 Vuxenföreställning

Insläppet börjar 30 minuter före. 

Delta i denna stämningsfulla luciavesper  
som sprider glädje och ljus! 
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Luciakortege  
genom stan
Tisdag 13 december kl 18.15–18.45 
Enköpings lucia med tärnor färdas i kortege 
med häst och vagn denna sträcka:  
Stora torget–Torggatan–Kungsgatan–
Tullgatan–Eriksgatan–Sandgatan– 
Kungsgatan–Källgatan–Kyrkogatan– 
Best Western Hotel Park Astoria

Följ med dem på färden till kyrkan!

Varmt tack till våra sponsorer!

Sömmerska Annika Lange 

Sjunger under julmarknaden
Enköpings Lucia förgyller som vanligt julmarknaden på Stora torget med vackra luciasånger från 
scenen. Då avslöjas vem i luciakören som lottats fram som årets lucia. 

• Lördag 26 november kl 12.15–12.30 • Söndag 27 november kl 12.15–12.30 & 15.00–15.15

Under julmarknaden ges också möjlighet att rösta på den förening/verksamhet som du vill ska få den 
allra största gåva genom att lägga en fysisk röst i vår röstlåda på scenen.

Kom och lyssna!

Betala med Swish

123-226 85 22 

Enköping


