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Stort intresse för modevisningen den 23 maj 2022 

 

Äntligen - nu var det åter dags för modevisning. SPF Seniorerna Östersund hade bjudit in till 

modevisning i Östersundstravets publikhall. Ca 140 personer hade mött upp. Yngve Sundien 

hade fixat så att FF ställde upp med damkläder och WOOLPOWER svarade för värmande 

plagg för herrar. 

Efter att föreningens ordförande Per Söderberg hälsat välkommen bjöd ”Birgers döttrar” på en 

trivsam underhållning under ”första loppet” och återkom sedan med fina melodier under ”sista 

loppet”. 

Mannekängerna som visade kläder från FF var Ann-Marie Sundien, Inger Lindberg och Mona 

Alfredsson. Mannekängerna hade beskrivit vilka kläder de bar och föreningens ordförande 

Per Söderberg presenterade detta. (ca 50 år sedan han var med om en motsvarande 

presentation - då var det presentation av Luciakandidaternas kläder) 

 

 
 
Ann-Marie S visade 
kläder i 
"elitloppsfärger" i 
travets publikhall 

 
 
Inger Lindberg visade en 
sommarklänning 

 
Efter utfört jobb är det gott med 
kaffé 
 

 
 
Mona Alfredsson och Ann-Marie 
Sundien 
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Woolpowers försäljningschef fanns på plats och redovisade den expansiva utveckling som 

företaget har i Östersund med en pågående nybyggnad i Torvalla. 

 

Mannekängerna som visade kläder från Woolpower var Yngve Sundien, Sven Adolfsson, 

Martin Rolén och Sven-Olof Andersson. (tre nuvarande styrelseledamöter och en f d 

styrelseledamot) 

 

 

 
 
Bilden visar Sven- Olof Andersson i  
värmande mundering 
 
 
Foto: Majbritt Ellebrink 

 

 
 
Bilden visar från vänster Sven Adolfsson, 
Sven-Olof Andersson, Yngve Sundien och 
Martin Rolén  efter utfört jobb 
 
Foto: Majbritt Ellebrink 
 

 

Mötesdeltagarna fick även en presentation av en utgåva av ”Lär känna din stad” som Sven-

Olof Andersson och Yngve Sundien tagit fram i samarbete med Gunilla Nilsson Edler och i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Den aktiviteten pågår under sommaren och 

priser kommer att lottas ut vid surströmmingsarrangemanget i augusti. 

Torsdagsdax på Jamtli kommer SPF Seniorernas avdelningar i Östersunds kommun att svara 

för den 7 juli. Alla Pensionärers dag blir den 4 augusti. Det pågår en del funderingar 

beträffande resor under hösten. Resorna den 25 april och 5 maj blev väldigt uppskattade. 


