



Referat från månadsmöte - 190919

Korpralen  

Besök av Seniorshopen.

________________________________________________ 

Inte höstens första aktivitet, men väl vårt första möte på Korpralen, gick 
idag av stapeln, med besök av SeniorShopen. Det var Anna-Lena 
Gunnarsson, nu inne på sitt tredje år som ambulerande försäljare av 
kläder som passar oss äldre, som återigen hade bullat upp lokalen full med 
kläder!





Men först hälsade ordförande Birgitta oss alla välkomna. Hon berättade lite om vår fina 
resa till Sandefjord - Strömstad i augusti, och sedan också förstås om höstens 
kommande möten. 


Viktigt är att anmälan till mötet den 17 oktober måste göras, och att detta denna gång 
ska göras till Margareta Tigér, istället för, som annars, till Ulla!


Birgitta berättade så om en nyinsatt aktivitet som kommit från Värmlandsdistriktet! Det 
handlar om ett antal temadagar inom länet, om Fallprevention, ett viktigt och angeläget 



ämne för många äldre!  En dag är förlagd i Arvika. Det blir den 2 oktober, kl. 12.00 - 
18.00, på Ritz! Vår förening kommer att finnas med där, med material.


Information om arvbetet i pensionärsrådet KPR fick vi också av Birgitta: ett möte har 
man nyligen haft, men protokollet därifrån är ännu inte färdigt. Det 
kommer senare, och kommer då att finns här på hemsidan också!  


Efter denna information serverades kaffe och smörgås, och sedan 
kom lotteriet. Varför före aktiviteten som alla väntar på!? Jo, 
SeniorShopen hade skänkt ett presentkort på 100 kr som en 
extravinst denna gång!




Fyra modeller, tre kvinnor och en man, ska vi få se, i olika 
kreationer under dagens modevisning. Här till höger syns 
Anna-Lena, i färd med att hjälpa modellerna välja ut kläder 
till dagens visning!


I väntan på att modellerna skulle byta om efter kaffet, så 
berättade Anna-Lena lite om verksamheten. Två 
försäljningsperioder har man, tre månader på våren och tre 
månade på hösten. Hon täcker in Värmland med 
Karlskogaområdet inräknat, och på ter månader hinner hon, 
och mamma som hjälper till, att besöka runt 80 olika platser!


Först ut på cat-walken var sedan Britt-Inger Press, klädd i en spännande kappa, i ett 
mjukt och behagligt material! Under hade hon en svart mjuk tröja, med avtagbar, 
matchande fuskpäls runt hals och handleder, och svarta byxor! Kappan kom från 
Mischa, och kostade 1000 kronor.






Därefter var det Sölve Hermanssons tur att gå sin vända. Han syns till höger ovan, 
klädd i fin och användbar slipover, en skjorta av god kvalité, och byxa!


Till vänster nedan: Eva Kihlbergs första plagg var en gråmönstrad viscosetunika, som 
kostade 700 kronor. Den hade ett vackert fall, med fin kläckning och med en längre 
rygg än framsida. Också smycket var till salu, för 200 kronor. Byxan var en 
Brantexbyxa. 





Till höger: Sist ut i första omgången var Ulla Johansson, klädd i en bussarong med liten 
Kinakrage. Bussarong får vi veta kallas ett plagg när det blusar sig lite över en resår 
nertill. Ulla bär även en svart tubschal till! Anna-Lena visar sedan på Ulla, hur man kan 
variera hur man bär en sådan schal, - längre eller kortare!







Britt-Inger står sedan åter på tur, i en ny 
kappa! Denna gång en hallonröd dunkappa! 
Under bär hon en svart tröjjacka, och 
Brantexbyxa. 


Och Sölve har bytt till en mörkblå cardigan, 
jeans och råd-blå flanellskjorta! Snyggt också 
det! 









Eva har också funnit en go´ dunjacka! Den är från Etage, dagens dyraste plagg, 

2000 kronor. Lätt rutad i grå toner, med ett härligt kanariegult foder, där ärmarna 

är uppvikbara, för färgeffekt om man så vill! En dragkedja i sidan gör även jackar mer 
lättburen, t.ex. i bilen. Under jackan bär hon en prickad gul kofta, som matchar fint, 

och en tunn grå tröja. Snyggt!




Jackan som Ulla sedan valt är en nougatfärgad, lätt quiltad jacka, med en mönstrad top 
under. Det klär henne! 




Dags sedan för Grande Finale: 


Alla fyra kommer in i salen samtidigt, fast från olika håll! Nu är temat marinblått! 


Här ser vi Ulla, Eva, Britt-Inger och Sölve! I bakgrunden syns även Anna-Lenas 
hjälpreda, hennes mamma! 




Det var svårt att hinna med att både fotografera modellerna som svischade förbi så 
snabbt, och så också föra anteckningar om alla kläder, med alla olika märken och priser! 
Jag hann inte med! 


Men de flesta tröjor var av märket Signatur, de flesta byxor från Brantex. Kartner och 
Mischa var två andra märken. Och flera av herrkläderna kom från Pree End!


Efter att modevisningen var avslutad, så återstod allt provande, köande och köpande. De 
flesta besökarna botaniserade runt, och kassarna på väg ut var många! 


Jag gissar att Anna-Lena var lika nöjd med försäljningen idag, som hon brukar vara! 
Det är inte för inte, som hon leder försäljningsstatistiken bland de olika distrikten! 

Tack för idag!


Vid kamera och dator, 
Annelise


