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Den 25 april höll Centerkvin-
norna sin årliga modevisning på 
Bygdegården. Cirka 50 personer 
kom för att titta på vad Monicas 
har för vårkläder att erbjuda 
och samtidigt få njuta av lite 
gott fi ka och trevligt sällskap.

Årets modevisning började med 
att ett bord rullades in där det 
var uppbullat med hembakat mat-
bröd, skinka, ost och grönsaker 
som vi själva fi ck plocka för oss 
av. Kaffet stod på bordet och till 
detta fanns ett generöst upplagt fat 
med hembakade rullrån. Vi åt och 
var glada, av allt det goda, fast 
många av oss kom direkt från mid-
dagsbordet.

Alla närvarande kunde också köpa 
lotter som det blev dragning 
på efter modevisningen. Många 
tog också tillvara på tillfället att 
utmana Fru Fortuna.

Det var Monica´s i Timrå som 
visade kläder för oss i Ljustorp. 
Mannekänger var Maine, Yvonne, 
Karina och Pernilla. Alla mycket 
duktiga tjejer som vet hur man 
visar oss Ljustorpare kläder. Vi 

vill ju gärna klämma och känna 
på tygerna och gärna prata med 
mannekängerna medan visningen 
pågår.

Efter att ha fått en försmak 
av sommarens mode så längtar 
vi verkligen alla efter 
sommaren.Så mycket fi na som-
markläder som vi fi ck se den här 
kvällen med svajiga kjolar och 
blommiga bredbrättade hattar. 
Det gav verkligen mersmak och 
skapade köplust. Det gavs också 
möjlighet att handla direkt på 
plats av Monica, vilket också 
utnyttjades av många.

När det var dags för lottdrag-
ning rullades ett helt bord med 
priser fram, där undertecknad 
hade turen att få gå fram och 
välja bland alla fi na saker. 

Ulla-Britt Ulander , centerkvin-
nornas ordförande, tackade där-
efter Monica och dem som 
arrangerade modevisningen. Ett 
särskilt tack riktades till dem 
som fi xade i köket för denna 
väldigt trevliga kväll. Hon tack-
ade också för att så många hade 
kommit till bygdegården. 
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