Hej alla TSM:are!
Som ni kanske läst om i Telesenioren eller hört på vårt senaste årsmöte så vill vi gärna bli fler i TSM.
Vi vill gärna ha fler som jobbat inom ”Telia” men också medlemmar som inte jobbat där. Idag är det
ganska precis var tredje medlem i TSM som inte jobbat inom ”Telia” och det är inte konstigt utan bara
trevligt. Dels är vi en öppen förening dit alla är välkomna och dels så minskar ju antalet f.d. Teliaanställda
eftersom företaget minskar.
Att värva medlemmar till föreningen är alltid svårt och konkurrensen från många andra aktiviteter är
väldigt tuff. Vi har nu beslutat att dra igång en aktivitet som vi kallar ”Ta med en vän” vilket innebär att vi
har en dag då man kan komma till en aktivitet och prova på. Skillnaden mot det traditionella ”Öppet hus” är
att man följer med den vän som man bjuder in att prova på. Det blir lättare för den som vill prova på, man
känner ju minst en, och dessutom visar det på vars och ens vilja att den man bjudit in skall komma och ha
trevligt. Det blir också lättare att följa upp efteråt då man gjort det tillsammans.
Vi har många olika aktivitetsområden inom TSM, bredden är ju en av våra stora styrkor, men vi har lite
olika plats att ta emot nya. Vi har därför valt att börja inom fyra olika aktivitetsområden för att se hur det
faller ut och lära oss.
Vi startar med Bridge, Bowling, Boule och Aktieklubb. Det är den aktivitetsansvarige som håller träffen
ihop med en från styrelsen.
Bridge: Ingemar Mårtensson och Dan Svensson.
Bowling: Göthe Göransson och Annette Johannesson.
Boule: Bengt Johansson och Bengt Olsson.
Aktiesparklubb: Anders Bark och Leif Åkesson.
Vi vill nu be alla er som är medlemmar att fundera på vilka vänner som ni skulle vilja bjuda in och till
vilken aktivitet det kan bli. Datumen meddelas efterhand som de fastställs. Alla kan bjuda in till olika
träffar! Man behöver t.ex. inte själv Bowla för att ta med en vän dit, det handlar om vad man tror att just
den vännen är intresserad av. För att bli tydlig, ALLA är välkomna och om man jobbar på Telia spelar
ingen roll!
Bridge är först ut där vi träffas den 5 december kl 09.30 – 11.30. Platsen är Falkmansgatan 1. Själv
kommer jag också att försöka locka dit flera som jag känner. Bridge har många positiva sidor: Man umgås,
har trevligt och man spelar kort samtidigt som det är en rejäl hjärngymnastik som i alla fall jag behöver.
Dessutom är det ett billigt nöje och man kan ju spela hemma också om man vill. Vi hoppas få ihop minst 6
personer som vill lära sig och då kör vi en nybörjarkurs till våren.
Varför skall man välja TSM framför alla andra som erbjuder pensionärer olika aktiviteter? Jo därför att:
Du är ju där och det är din vän/vänner.
Vi har en fantastisk bredd, det finns verkligen något för alla.
Våra aktiviteter är mycket välarrangerade tack vare våra duktiga och engagerade aktivitetsledare.
Vi har en gynnsam prisbild.
Vi har en bra möteslokal för våra sektioner.
Vi är inte så stora, många känner varandra och det bidrar till en trivsam miljö.
Vår ekonomi är god.
Hjärtligt välkomna tillsammans med några av dina vänner som du vill ska prova på vår gemenskap!

