
Välkommen att delta i SK Löddes Luciatåg
den 18 december 2022

SK Löddes Luciafirande kommer att gå av stapeln i samband med
föreningens klubbmästerskap söndagen den 18 december.

Alla aktiva – från Hajen till A-gruppen – är välkomna att delta i detta
fina Luciatåg som stämmer upp till sång direkt efter KM är avslutat.
Luciatåget börjar ca 17.30 och efteråt bjuds alla som deltagit i
Luciatåget på fika.

Familj, släkt och vänner är välkomna att titta på detta stämningsfulla
Luciatåg och efteråt finns fika till självkostnadspris?

Alla aktiva anmäler sitt deltagande i Luciatåget vi länken i utskicket
senast den 8 december:
Vi har Luciaträning vid två tillfällen, den 6 december klockan 18.15-19
och den 14 december klockan 17-17.45, med samling i klubbhuset
(bakom badet till höger bredvid fotbollsklubben).

Även detta år är ni som vill sjunga solosång eller spela instrument välkomna att anmäla detta och då
övar vi på det vid Luciaträningstillfällena. Tag med eget notställ eller dylikt som ni behöver.

Tag med frukt eller macka om ni kommer direkt i anslutning från er träning så ni kan fylla på er
energitank.

Då det blir trångt i klubbhuset ber vi väntande föräldrar att sitta i badets cafeteria under
träningstillfällena.

Allmän information:

Lucia är den i turordning äldsta simmerskan. De två äldsta manliga simmarna styr båten som Lucia  sitter i.

Till luciadagen tas valfri utstyrsel med och val av levande ljus lämnar vi upp till er föräldrar att  bestämma utifrån er
kunskap om hur era barn kan handskas med levande ljus. Ljusmanschett – liten papptallrik med hål i mitten för
ljuset – behövs för levande ljus.  Spelas instrument tas eget notställ med och annat som kan behövas.

Föräldrar till barn i luciatåget ombedes vänligen hjälpa till med ombyte och förberedelse så att allt
går snabbt och smidigt. Efter luciatåget, innan fikan, avslutas allt med det stora juldoppet, så ha
badkläder under lucialinnet!

Tänk på att fotografering och filmning förekommer under detta firande och är svårt att förhindra.

Har ni frågor kontakta Susanne Caricato susanne.caricato@hotmail.com eller Marina Frank
marina.c.frank@gmail.com
Finns det fler föräldrar som önskar hjälpa till med sångträning hör gärna av er till oss ju fler vi är
desto roligare.

Varmt välkomna med er anmälan!
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