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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 

På årsmötet som avhölls på Kockum Fritid den 7 mars 
deltog 61 medlemmar. Det är glädjande att många   
medlemmar deltar på våra årsmöten men det är dock 
en tydlig nedåtgående trend vad gäller antalet. Vad det 
beror på får styrelsen ta sig en ordentlig funderare på. 
Undertecknad som valdes till ordförande för 
ytterligare två år tackar för förtroendet och lovar göra vad jag kan för 
att leva upp till det. 
Välkommen till Annette Johannesson som valdes in efter Thomas i  
styrelsen. Förnyat förtroende fick Eva Hoff och Kerstin Frank. 
Jag tackar Thomas Lindström för det år han varit med i styrelsen, han 
tänker nu tillbringa sin tid dels i stugan vid Åhuskusten dels i den  
nyinköpta sportbilen, ned-cabbat är det som gäller. 
Jag välkomnar två nya Aktivitetsansvariga, Marie Jönsson för Spansk 
konversation samt Bengt Olsson för bordtennis. Idag har TSM 25  
aktiviteter igång vilket är fantastiskt. 
Vår ekonomi är fortsatt god och det är med stor tillfredställelse jag 
konstaterar detta. Det ger oss möjlighet att subventionera de olika 
aktiviteterna på ett mycket bra sätt – vilket vi också gör. 
Nu går vinteraktiviteter mot sitt slut med välförtjänta avslutningar och 
tillhörande prisutdelningar. 
Jag har ägnat en del tid till TV tittande på sistone – OS. Jag är full av 
beundran för våra tävlanden som ”kammade hem” så många medaljer, 
speciellt längdskidåkarna tar jag av mig hatten för. 
Nu får det vara slut på ”soffliggandet”, jag väntar på att tussilagorna ska 
slå ut så alla sommaraktiviteterna kan komma igång. Nåja lite soff-
liggande spar jag till solstolen/-sängen och trädäcket – de första tim-
marna på våren ”med näsan i vädret” är obetalbara – njuta är ordet. 
Vad ser jag då framför mig för året som just startat? Jakten på nya med-
lemmar fortsätter och blir den största utmaningen för att behålla med-
lemsantalet på nuvarande nivå, i skrivande stund 
är vi ca 420 medlemmar vilket är mycket bra. 
Kanske måste vi lägga ned någon aktivitet med för 
få deltagare?  
Nu önskar jag oss alla en varm, solig och skön vår. 
En tanke/ett citat får du på vägen – ”Mitt i den 
kallaste vinter insåg jag till slut att inom mig fanns 
en oövervinnerlig sommar.” 
Håcan  
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Gökotta 
Årets gökotta blir den 29/5 i Bokskogen. 
Känner du för att vara med kontakta då Tutti, 
040-970099 eller 040-915365, så berättar hon 
allt du behöver veta. 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 
Anders Bark, 040-42 22 07 

BILJARD, 25 kr/speltillfälle 
Ewert Jönsson, 040-27 15 33 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  
Ewa Dahlström, 040-46 74 00 

BORDTENNIS, 200 kr/år 
Bengt Olsson, 070-6510051 

BOULE, 100 kr/år, 20 kr/omgång/inomhus 
Jan-Erik Dahl, 070-5619653, Gert Holmgren, 040-
132974 

BOWLING, 220 kr/termin, PM 320 kr/år, 8-manna 
40 kr/tillfälle 
Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 
Ingemar Mårtensson, 070-5470474  

CIRKELGYM, 10-kort 650kr subv 225 kr max 2 
kort/år, årskort 2500kr subv med 500kr  
Lena Hallberg, 040-46 96 48 

ENGELSKA, 100 kr/år 
Ernst Andersson, 070-5272223 , Anders Löfgren, 040-
611 89 15 

GOLF, 250 kr/år + startavgift 
Stig-Arne Andersson, 070-5510101  

KLUBBLOKAL, 15 kr för fika + bulle 
Eva Ringström, 040-13 20 30 
Sten Svensson, 040-811 34 

KULTUR, rabatterade biljetter, 2 föreställningar 
subventioneras med 100 kr/medlem o föreställning 
Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

LOTTERI, aktuellt pris/lott 
Karin Frick, 040-13 61 01 

LÄTTGYMPA, 150 kr/termin 
Aina Andréasson, 040-19 13 70 
Ingrid Bergman, 040-13 40 93 

PROMENADER, ingen avg, medåkande betalar 30 
kr/tillfälle 
Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

RESOR/STUDIEBESÖK, pris/resa besök, 2 resor 
subventioneras med 200 kr/medlem 
Kerstin Lindgren, 040-43 23 11, Eva Ringström, 040-
13 20 30 

SILVERSMIDE, 7 ggr/kurs, ons 610 kr, tors 830 kr, 
kvällskurs 730 kr, mtrl tillk 
Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIMNING, 10 kort 150 kr, 25 kort 290 kr, max 4st 10 
kort eller 2st 25 kort/år 
VATTENGYMPA, 10 kort 225 kr, 25 kort 450 kr, 
max 4st 10 kort eller 2st 25 kort/år 
Karin Frick, 040-13 61 01 

SLÄKTFORSKNING, 150 kr/år 
Björn Ringström, 070-6692043  

SPANSKA, 200 kr/termin 
Marie Jönsson, 070-5575606 

STYRKETRÄNING, 1700 kr/årskort subventioneras 
med 500 kr 
Kjell Winblad, 040-51 09 20 

STÖDFÖRENINGEN, 300 kr/andel och år 
Monica Andersson, 040-42 12 21 

TSM EXTRA, pris/tillfälle 
Christina Gustafsson, 040- 26 27 20  

VINKUNSKAP, 50 kr/år + dryck  
Jan Strömberg, 040-13 60 40 

VÄVNING, 400 kr/år, mtrl tillk 
Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 

 

                     2014 års priser 
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Kultur  
2014 
2/4 Rebecca Malmö Opera 

16/4 Boheme Malmö Opera 

24/4 En midsommarnattsdröm Hipp 

27/4 Brandkårens vårgala Konserthuset 
20/5 Rosenkavaljeren Malmö Opera 

18/7 Grillfest Spillepengen 

22/7 Pang i bygget Fredriksdal 
23/8 Brandkårens Stjärnkväll Konserthuset 

12/9 Dr Zjivago Malmö Opera 

2015 

23-24/5 Tattoo Malmö Arena 

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040-970099 eller 040-915365 
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Resor/Studiebesök 
Fullständiga beskrivningar 
över kommande resor och 
anmälningslistor finns i klubb-

lokalen. Resorna som arrangeras 2014 är: 

9/5 Dagstur till Köge miniby och Gavnö 

22/8 Dagstur till Blekinge  

Har du frågor kom till klubblokalen, läs på hem-

sidan www.tsmmx.se eller ring Kerstin 040-432311 
eller Eva 040-132030. 
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Spanska 

Så har vi äntligen kommit igång. Till vår hjälp har 
vi Luz Garzia, för att få rätt på uttal och grammatik. 
Luz är spansktalande och kommer från Peru. Hon 
har bott i Sverige i mer än 20 år och är numera 
pensionerad från sitt arbete som kemist. Vårt mål är 
att lära fraser och glosor för att ta oss fram i spansk-
talande länder och samtidigt har vi trevligt tillsam-
mans. Aktivitetsansvarig är Marie Jönsson. 
Kerstin 
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Besök på Chokladfabriken 
26 medlemmar sugna på choklad samlades i kaféet 
innan vi blev guidade i chokladens värld. Harriet som 
guiden hette hälsade oss välkomna. En trappa upp fick 
vi höra om hur Mazetti blev just Mazetti. Grundaren 
hette Emil Nissen och kom från Köpenhamn i  

Danmark. Han startade Malmö Choklad- och 

Konfektyrfabrik. Året var 1880. Han köpte mark utan-
för Malmö, som på den tiden bara sträckte sig innanför 
kanalen. 1888 kom produktionen igång. Nissen tänkte 
kalla sin choklad för Viktoria, men det fick han inte, 
för det var ett kungligt namn. Så han valde Mazetti 
efter det italienska ordet mazzetti som betyder 
”lilla klasen”. Vi fick se hur man tillverkar  
choklad från kakaoböna och veta var i världen 

kakaon kommer ifrån. Och 
så fick vi provsmaka!! 
Mörk choklad 70 %, ljus 
choklad 35% och vit 
choklad som inte är cho-
klad, utan är en vad ska 

man säga biprodukt.  
Efter guidningen kunde vi handla i kaféet Här finns 
praliner och annan god choklad. Vi upplevde en trevlig 
eftermiddag i chokladens värld, guidningen tog drygt 
en timme./Bengt 
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Medlemmarna är nöjda med TSM 
Hösten 2013 gjorde vi en enkät bland medlemmarna 
om hur de upplevde sitt medlemskap i TSM. 
Resultatet var mycket positivt och medlemmarna är 
överlag mycket nöjda med klubbens utbud och 
bredd på aktiviteter. Förslag och synpunkter som 
framkom i enkäten har styrelsen tagit upp och be-
handlat. 158 svar kom in. 
 

100% av medlemmarna är nöjda med sitt medlemskap i 

föreningen. Fem tillfrågade svarade inte på denna fråga. 

100% av medlemmarna är nöjda med styrelsens arbete. 

Sex tillfrågade svarade inte på denna fråga. 

50% brukar besöka årsmötet. Två valde att inte svara. 

98% upplever att gemenskapen inom föreningen är bra. 

Sju tillfrågade svarade inte på denna fråga. 

93% läser Telesenioren och 99% av läsarna är nöjda med 

tidningen. Sju tillfrågade svarade inte på hur nöjda de 

var. 

80% har e-postadress och tillgång till Internet och TSM:s 

hemsida och 98% av dessa är nöjda med den. Av de 

svarande uppgav 21 medlemmar att de ej läser hemsidan. 
 

Av enkäten framgår att 90% av medlemmarna deltar 
i någon aktivitet under året och 99% av dessa är 
nöjd med aktiviteten. Fyra tillfrågade svarade inte 
på denna fråga. 
I genomsnitt deltar en TSM:are i 3,2 aktiviteter. Det 
är en klar ökning från år 2010. 
Christer 
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Golf 
Årets höjdpunkt för oss golfare är Nordea Masters 
som spelas på PGA Sweden National i Bara den 
19/5-1/6. Tävlingen är en av de största i Europa sett 
till antal besökare. Jerring pris-
tagaren Henrik Stenson är klar för 
spel och allt är upplagt för en 
riktig golffest!  
Inom TSM-golfen är det mesta 
sig likt från tidigare år. Vårträffen 
är genomförd med kaffe och fast-
lagsbulle så nu är golfpremiären i Bedinge inte 
långt borta. Spel, glädje och gemenskap varannan 
måndag i fint väder på superbra golfklubbar runt 
om i Skåne är en självklarhet för oss. Vi har ingen 
Stenson men många duktiga spelare som vill bli 
Årets Golfare 2014. 
Medlemsantalet har minskat något vi är just nu 75 
golfare. Jobb eller skador har gjort att några valt att 
ta timeout, men vi har fyllt på med nya medlemmar, 
som vi hälsar välkomna i gänget. Vi ska göra allt vi 
kan för att ni ska känna er välkomna. Vi har en 
spännande säsong framför oss, med många nya 
banor. 
Spelprogrammet 2014 
14/4 Bedinge GK 21/7 Kävlinge GK 
28/4 Bokskogen GK 4/8 Malmö City Kvarnby 
12/5 Romeleåsen GK 18/8 Vellinge GK 
26/5 Söderslätts GK 25/8 Växjö GK (Region-
   tävling) 
9/6 Söderåsen GK 1/9 Ystads GK 
23/6 Malmö City Sofiedal 15/9 Malmö GK 
7/7 Örestads GK 29/9 Flommens GK 
 

Till dig som ännu inte bestämt dig för att vara med i 
TSM-golfen, vad väntar du på? Är du osäker kan du 
provspela en gång innan du bestämmer dig.  
Vill Du ha mer information, slå en signal till mig 
040-44 90 55 eller till Bo Hansson 040-54 69 80. 
Vi ses i underbara, härliga, fantastiska BARA i vår. 
Stickan  
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Ny aktivitetsansvarig 
Jag heter Marie Jönsson och är ny  
medlem i TSM från januari 2014 och 
aktivitetsansvarig för Spanska som vi 
startade i slutet av januari.  
Jag är 60 år och har jobbat på Tele- 
verket/Telia sen hösten 1971 då jag 
började min bana inom kundtjänst. Några år senare 
blev det läraruppdrag och därefter lärare/kursledare 
på den ”goda tiden” då vi hade heltidstjänster för 

detta. Men de flesta åren har jag jobbat inom IT och 
förvaltat, infört och avvecklat ganska många data-
system och jobbat i en mängd olika projekt, stora 
som små. Jag har alltid tyckt att det är utmanande 
att lära sig nytt och träffa nya människor så att 
jobba i olika projekt var något som jag trivdes 
väldigt bra med. 2012 la Telia ner IT-enheten i 
Malmö men jag fick under ett år tillhöra tjänst-
göringsort Sundsvall (där IT-enheten finns kvar) 
och när jag fyllde 60 år fick jag sluta med avtals-
pension vilket jag är väldigt tacksam för. 
Jag är gift och firar 30 årig bröllopsdag med min 
käre make i mars och vi har tillsammans en son som 
fyller 30 år till sommaren. Vi bor i hus i Bunke-
flostrand sen1990. Jag har alltid varit intresserad av 
sport av olika slag men mina knän har inte varit 
snälla emot mig under åren så nu ägnar jag mig åt 
lugnare aktiviteter såsom promenader och lite gym 
och seniorträningar. Språk har också alltid legat 
mig varmt om hjärtat så när jag hörde att TSM 
skulle starta upp en spanskkurs hängde jag på. Har 
själv läst spanska tidigare på kvällstid så riktig  
nybörjare är jag inte.  
Som person är jag lugn, positiv och har lätt att knyta 
nya kontakter. Har många vänner både inom Telia 
och utanför och vi träffas kontinuerligt. Ja det var 
lite smått och gott om mig som person och jag tror 
att det finns många personer inom TSM som jag har 
jobbat med under åren, vi får väl se om ni känner 
igen mig på fotot.  
Marie 
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Årsmöte 7 mars 2014 
Åke Thunberg och Eva Ringström valdes till ord-
förande respektive sekreterare för dagens möte. 
Håcan gick igenom föreningens årsberättelse, mål 
och aktiviteter och dess uppfyllelse för 2013. Före-
ningen har 25 olika aktiviteter och Håcan lovordade 
alla aktivitetsansvariga för deras insatser och alla 
deltagare för deras engagemang. Sven-Åke, redovi-
sade det ekonomiska utfallet 2013 och budgeten för 
2014 godkändes. Medlemsavgiften för 2015 beslu-
tades vara oförändrad. Årets akt.avgifter fastställdes 
och framgår på första sidan här i TELE-senioren. 
Håcan tackade Åke Thunberg och Eva Forsell för 
deras arbete i valberedningen och Henry Thysell 
valdes till sammankallande och får sällskap av Stig-
Arne Andersson och Eva Ringström. Thomas  
Lindström avtackades och ersätts av Annette 
Johannesson i styrelsen. Carin Jönsson slutar som 
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kassör i Stödföreningen och tackades för detta. 
Göran Vipfors ersätter B Sörmark som revisor-
suppleant. 
Mötet avslutades med att Olle Nordkvist från Stads-
arkivet, berättade litet om Malmös historia ur ett 
arkivperspektiv. Därefter intogs en gemensam 
lunch./Eva 
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Volontär vid JVM 2014, 26dec-5jan 
En volontär bidrar gratis med sin arbetsinsats, som 
gentjänst får man gratis måltider, profilkläder och 
fribiljett på kollektivtrafiken i Skåne, mot upp-
visande av sin IIHF-ackreditering. 
Jag sökte volontärsuppdrag som publikvärd hos 
Malmö Stad/Fritidsförvaltningen. Det som triggade 
mig var nyfikenheten att få en inblick i hur ett så 
stort evenemang organiseras, samt få möjlighet att se 
ishockey av yppersta klass. 
Under en heldag på Malmö Arena utbildades vi, 150 
volontärer, i: Service och bemötande, Brand- 
kunskap, Säkerhet och trygghet samt Sjukvård. En 
del kunde jag sedan tidigare, en del nytt tillkom 
också.  
Arrangören talade om för oss vad man förväntade 
sig av volontärerna bl. a: Ambassadör för svensk 
ishockey, Malmö och Sverige, att få spelare, ledare, 
media och gäster(publik) känna sig välkomna och 
hemmastadda på Malmö Arena och Malmö  
Isstadion(”Baltiskan”). 
Helt uppenbart lyckades man genomföra uppdrag 
JVM på ett fantastiskt sätt och locka storpublik till 
evenemanget, vilket resulterade i nytt publikrekord 
för Europa – 144.268 åskådare. En bidragande orsak 
till denna framgång var prissättningen av 
biljetterna, vilket lockade många barnfamiljer att 
bege sig till arenorna. 
Sverige-Småkronorna spelade på ”min arena”, 
Malmö Arena, och drog storpublik vid varje match, 
ca 14.000 åskådare, där barnfamiljerna utgjorde en 
stor del av publiken. Även Kanada var ett omtyckt 
publiklag och hade en tusenhövdad och mycket  
trevlig medföljande fanclub. Kanadas supportrar var 
en mix av ungdomar och pensionärer. Junior- 
ishockey är stort i Kanada, som har publikrekordet i 
JVM-sammanhang med 540.000 åskådare. 
Som publikvärd fick jag höra många lovord om 
Malmö stad och Malmö Arena, som framförallt 
kanadensarna tyckte var ”very nice” och t o m 
påstod att man inte hade så fina ishockyanläggningar 
i sitt hemland. Helt klart har Malmö satt ett positivt 

avtryck på kartan, som det heter. 
Nu nådde ju inte Sverige i finalen hela vägen fram. 
Finland var till sist bäst och knep guldet – lite snopet 
för oss alla som trodde att detta var Sveriges 
turnering. 
Jag har fått vad jag inledningsvis önskade mig: 
Inblick i organisationen för genomförandet, upplevt 
fantastisk ishockey, upplevt en stor och kärleksfull 
publik, fått se och höra när 14.000 personer far upp 
från stolarna som en man och skriker ut sin glädje 
när Småkronorna sätter pucken i motståndarnas mål. 
Det är sånt som är minnesvärt och det ger också en 
adrenalinkick som resulterar i ”ståpäls”!    
Åke Thunberg 

 

Bronsplakett som alla 
medhjälpare fick som tack. 

 

  
 

PS Från TSM var det två till som var volontärer: Christer 
Fasth och Leif Åkesson DS 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Per Hansen   Marie Jönsson 
Hans-Olof Willberger  Kjell Johannesson 
 

Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i klubb-
lokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi har öppet 
hus varje onsdag mellan 08.30-12.30. Här kan Du köpa 
fika - kaffe o macka för 15kr -, umgås, boka resor-/ tea-
terbiljetter och köpa lotter.  
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