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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 

Jag börjar med årsmötet den 27 februari som denna  
gång var lokaliserad till Baltiska hallen. Årets möte  
var välbesökt med 83 medlemmar som deltog –   
BRAVO. Jag kan än en gång konstatera att det är få  
föreningar som kan ståta med så stort deltagarantal   
på ett årsmöte.  
Jag kan med glädje konstatera att även det gångna året varit framgångs- 
rikt för TSM och vi har en fortsatt stabil ekonomi. Det orosmoln som 
finns över oss är rekryteringen av nya medlemmar. Vi har i år ett större 
tapp av medlemmar än tidigare, åldern tar ut sin rätt. 
På mötet avtackades Christer Fasth för de år han verkat i styrelsen. 
Christer har varit en idéspruta och stor ivrare av att TSM ska använda 
elektroniska hjälpmedel/tjänster i större grad i vår kommunikation med 
medlemmarna.  
Jag hälsar Helen Sellberg välkommen i styrelsen. Helen som många av 
er redan känner lärde jag känna i samband med marknadsföringsarbete 
på nationell nivå, bland annat golf. 
Vidare avtackades aktivitetsansvariga för lättgympan, Aina Andreasson, 
Ingrid Bergman, Karin Frick för simning/vattengympa, Gert Holmgren 
för boule samt Kjell Winblad för styrketräning. 
Ny ansvarig för styrketräning är Stellan Sätherström, för boule Jan-Erik 
Dahl (fortsätter nu som ensam ledare), för simning/ vattengympa 
Kerstin Blondell som alla tre hälsas välkomna. Vad gäller lättgympan 
kommer den i fortsättningen ”inhysas” i en extern grupp (se sep. notis). 
Vävningen som i många år tillhört TIF/TSM drivs nu som en egen 
förening där våra vävare ingår.  
Jag vill passa på att tacka Sylvia Söderlund och Bengt Olsson för deras 
arbete med avvecklingen av lokalerna på Värmlandsgatan. 
 

Ett stort tack till Niclas Carlnén VD för MFF som informerade oss om 
skillnaden mellan Dam- och Herrfotboll och om hur de driver företaget 
Malmö FF. Niclas har ett trevligt sätt, är bra på att förmedla och hans 
framförande blev mycket uppskattat. 
Vad ser jag då i min kikare för framtiden? Åren framför oss ser ljusa ut 
med fortsatt många aktiva medlemmar. Den viktigaste frågan är fortsatt 
aktiv medlemsrekryteringen, helst av före detta Teliaanställda. 
Vi är nu i slutet av vinteraktiviteterna med dess avslutningar samt 
starten av sommaraktiviteterna. 
Jag önskar er alla lycka till och oss alla en skön vår! 
Avslutningsvis en tanke;  
”Ett tecken på att tiden går fort är, att bäst som man tror 
att det aldrig blir imorgon, är det redan igår” 
Håcan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AKTIVITETER 
 

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, 100 kr/termin 
Bengt Olsson, 070-6510051 

BOULE, 100 kr/år, 20 kr/omgång/inomhus 
Jan-Erik Dahl, 070-5619653 

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, Klippkort 650 kr subv 275 kr, 
klippkort 795 kr subv 275 kr, max 2 häften/år, årskort 
2500 kr subv med 550 kr  
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 per spelomgång 
Stig-Arne Andersson, 070-5510101  

KLUBBLOKAL, 15 kr för fika + bulle med pålägg 
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, 500 kr/termin, subventioneras med 
175:-/termin. 
Birgitta Holmgren, 040-132974 

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 och resa 
Kerstin Lindgren, 040-43 23 11, Eva Ringström, 040-
13 20 30 

SILVERSMIDE, 7 ggr/kurs, mån 880 kr, ons 645 kr, 
tors 880 kr, kvällskurs/tis 765 kr, mtrl tillk 
Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIMNING, VATTENGYMPA, simn 25 kort subv 
med 260 kr, 10 kort 130 kr, vatteng 25 kort subv med 
330 kr, 10 kort 165 kr 
Kerstin Blondell, 070-5214521 

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

SPANSKA, 100 kr/år + 300 kr/termin (handled.avg) 
Marie Jönsson, 070-5575606 

STYRKETRÄNING, Årsaktivitetskort 
subventioneras med 550 kr 
Stellan Sätherström, 040-16 02 93 

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 + varuprov mm 
Jan Strömberg, 040-13 60 40 

VÄVNING, subventioneras med 440 kr/år 
Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 

2015 års priser 
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Kultur  

2015 
2/4 Showen Jill Malmö Opera 

10/4 Sånger från en inställd Skånes 
               skilsmässa (balett) Dansteater 
25/4 Svävande damen Verkstan 

6/5 Aida Malmö Opera 

14/5 Gökotta Bokskogen 

19/5 Kvartett Malmö Opera 

23-24/5 Tattoo Malmö Arena 
5/6 The feeling of going (balett) Malmö Opera 

24/7 Grillfest Spillepengen 

15/10 Top Hat Malmö Opera 

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 
klubblokalen på Falkmansgatan. 
Tutti, 040-970099 eller 040-915365 

 

>>> <<< 

 

Resor/Studiebesök 

Fullständiga beskrivningar 
över kommande resor och 
anmälningslistor finns i klubb-

lokalen. Planerade resor för 2015 

8-10/5 Östergötland och Göta Kanal 
4/9 Dagstur till Öströö mm 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 432311. 
 

>>> <<< 

Boule 

Vi håller igång varje onsdag med spel i Bouletoftahal-
len. 
Att börja tänka på utomhusspel är långt borta, det blir 
tydligt när man tittar ut genom köksfönstret den 16 
feb när denna text skrivs. Regnen och blåsten gör 
även en sann utomhusboulare tvivlande inför en tidigt 
startad utomhussäsong även om vintern temperatur-
mässigt är mild. 
Uppslutningen i Bouletoftahallen är över förväntan, 
vi är för närvarande 17 spelare i snitt varje onsdag. 
Könsfördelningen är i det närmaste jämn,  ( fifty - 
fifty ). Det finns plats till fler spelare för dem som så 
önskar. Kravet för att vara med är ett jämnt bra humör 
där humorn finns med som en ingrediens 
Kostnaden för utrustning i form av klot och lillen är 
måttlig, allt ifrån 100 kr - 5000 kr. Ett måttband är 

förstås också något som bör ingå i "verktygslådan" 
men det kostar inte så många kronor. 
Vill man mäta exakt är det lasermätaren som gäller 
och då blir all diskussion om millimetrar överflödig. 
I "kniviga" fall blir undertecknad kallad när 
kontrollmätning är begärd, efter utförd förrättning 
kommer domen och den är oklanderlig, kan inte över-
klagas i någon instans. 
Boulespel är för de flesta en lek men det finns  
förstås både SM och VM och allt däremellan. 
Vi i TSM / boule har ännu inte kvalificerat oss för 
något seriespel men det kommer - kanske. Vi skall i 
alla fall under våren möta några andra senior- 
klubbar, vilket är uppskattat och gör att vi 
måste skärpa oss extra på onsdagsträffarna 
för att träna upp precisionen. Målet är att vi 
skall bli en motståndare att räkna med på 
prispallen.  
Det var allt från TSM / boule för denna gång. 
Janne D 

 

>>> <<< 

 

TSM Extra på SVT 

I november arrangerade TSM Extra ett studiebesök 
på SVT Malmö. SVT Malmö låg innan flytten till 
Kockums gamla lokaler ute vid Jägersro. Där huse-
rade man på 12000 kvm och hade en stor stab, men 
allt blir ju mindre, så även SVT:s lokaler och 

personal. Numera ryms man på 5000 kvm. Vi togs 
emot av Gunilla Nöjd som arbetat på SVT i 43 år. 
Hon berättade om vad och vilka program som 

gjordes här i Malmö. Det var allt från barnprogram 
till Antikrundan, Sydnytt och lite till. Vi fick även se 
en trailer om kommande program. En trappa upp 
ligger redaktion, mixrum och klipprum. Här satt en 
kille och klippte ihop Antikrundan. Av 30 timmars 
inspelat material skall det bli 1 timme. Det arbetet 
tar ca 3-4 veckor - detta bara för ett program.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka en trappa ner ligger studior för inspelning 
av olika program. Just nu spelade man in ett barn-
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program som heter Bacillen eller något, det handlar 
om kroppen. Sen fick vi se Sydnytt-studion, här 
fick vi prova på att vara nyhetsuppläsare. På den 
tiden när Barnjournalen gjordes, lades programmen 
på band och vägde flera kilo. Det gick knappt att 
lyfta. Numera sparar man programmen på ett USB-
minne och stoppar det i fickan. Vi 15 Tsm:are tack-
ade så mycket för en intressant eftermiddag och för 
den trevliga guidningen. 
Bengt  
 

>>> <<< 
 

Utställning 
Våra duktiga hantverkare - silversmeder, stickerskor, 
väverskor och blomsterbindare – anordnade 
traditionsenligt en utställning 
i klubblokalen under hösten. 
Utställningen var som vanligt 
välbesökt och några gjorde 
fina fynd bland de välgjorda 
saker som var till salu! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Våra ”stickerskor” med sina alster 
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Ny aktivitetsansvarig-Vattengym/Simning 
Jag heter Kerstin Blondell och är 68 år, har jobbat 
på Televerket/Telia sen 1965 först som telefonist i 
ett år sen blev det dirigering i 28 år. De sista 13 
åren var jag säljare i butiken på 
Mobilia. Jag fick förmånen att sluta 
samma år som jag fyllde 60. Då 
började mitt nya liv, jag hade tid att 
passa barnbarnen och jag blev 
inbjuden att bli medlem i TSM, vilket jag inte har 
ångrat en enda dag. Där har jag träffat många gamla 
som nya vänner. Jag är med i Aktieklubben 
Optimisterna, Släktforskning, Vattengympa och har 
varit med i Lättgympan som tyvärr blev nerlagd 
efter höstterminen. 
Alla resor och allt kulturellt som jag har upplevt. 
Mycket av detta hade jag inte orkat om jag skulle 

jobba till 65 år. Jag är tacksam att jag inte behövdes 
längre. “Heja Telia” 
Jag har nyligen blivit aktivitetsansvarig för 
vattengympan vilket föll sig naturligt eftersom jag 
har tagit hand om deltagarlistorna sen en tid 
tillbaka. 
Jag är gift med Roland sen 45 år och vi har två 
pågar som är 40 och 44 år.  Dom har gett oss sex 
goa barnbarn från 1,5 till 16 år. Fyra killar och två 
tjejer. 
Jag skulle gärna se lite fler på vattengympan, för det 
är bra för både kropp och själ och så är det så himla 
roligt. 
Kerstin 
 

>>> <<< 
 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Ralph Persson Lena Lagrelius Gunilla Persson 

Christian Franzén Gert Tell Lena Sjölin 

Rosalie Jönsson Clary Bergqvist Ingmar Sjöstrand 

Ingrid Gustavsson Margareta Sjöstrand 
 
Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i 
klubblokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi 
har öppet hus varje onsdag mellan 08.30-12.00. Här 
kan Du köpa fika - kaffe o macka 15kr -, umgås, 
boka resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  
 

>>> <<< 

Golf 2015 
Inom TSM-golfen är det mesta sig likt från tidigare 
år. Medlemsantalet ligger stabilt runt 75-80 personer. 
Några har visserligen valt att ta timeout p.g.a. jobb 
eller skador men detta kompenserar vi med att fylla 
på med nya medlemmar. 
De flesta golfare är igång med sin vårträning, vissa 
på varmare breddgrader andra på himmaplan. För 
oss här hemma var det säsongsupptakt den 23:e 
februari. Som aktivitetsansvarig är det superkul att 
se klubblokalen fullsatt av 50 förväntansfulla golf-
entusiaster. Frågan kvarstår, är det spelprogrammet, 
kamratskapet eller gratis kaffe och semla som gör att 
så många kommer? 
I år tjuvstartar vi spelsäsongen redan den 30:e mars, 
vi har bokat spel på PGA National i Bara, därefter 
har vi vår traditionsenliga golfpremiär för Årets  
golfare på Bedinge GK den 13:e april. I slutet av 
augusti är det Regiontävling någonstans runt 
Kristianstad. Då kommer alla TSM:are att ha på sig 
sin lila lagtröja.  
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Vem som ska bli Årets Golfare 2015 är ett oskrivet 
kapitel, här är många som kandiderar, så det återstår 
att se vem som står högst upp på pallen i september. 
Vi avslutar säsongen med spel på Ljunghusens GK, 
banan räknas som en av Skånes topp tre banor.  
Spel, glädje och gemenskap varannan måndag i fint 
väder på superbra golfklubbar runt om i Skåne är en 
självklarhet för oss. Vi har en superspännande 
säsong framför oss. 
 

Spelprogram 2015 
Första omgång startar i 
Bara, PGA National i mars 
och sista spelet blir i sep-
tember. För utförligt  

spelprogram se hemsidan www.tsmmx.se. 

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 så slå en signal. 
Avslutningsvis, årets höjdpunkt för oss golfare blir 
på nytt Nordea Masters som spelas för andra året på 
PGA Sweden National i Bara den 4:e -7:e juni.  
Tävlingen är en av de största i Europa sett till antal 
besökare och förra årets tävling blev en stor succé.  
Vi ses på banan. Svinga lugnt! 
Stickan 
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Föreningens ekonomi 
Så har vi börjat ett nytt verksamhetsår i vår 
förening. Precis som tidigare rullar det på med hög 
aktivitetsnivå bland våra medlemmar. Ett mått på 
aktiviteterna är aktivitetsbidraget vi får från Malmö 
kommun och som är högre nu än för ett år sedan.  
Budgeten för 2015 fastställdes av årsmötet den 27 
februari och den visar på att vi även för 2015 har en 
stabil och säker ekonomi. Liksom tidigare fortsätter 
vi att subventionera ett brett spektra av aktiviteter. 
Alla som deltar i TSM’s aktiviteter får del av 
föreningens subventioner. 
TeliaSonera bidrar fortfarande till vår verksamhet. I 
år får vi drygt 35 000 kr därifrån. Från Malmö 
kommun räknar vi med drygt 32 000 kr. 
Sammanlagt spenderar TSM nästan en miljon 
kronor på föreningsverksamheten. Imponerande för 
en pensionärsförening. 
Sven-Åke 
 
 
 

Lättgympa 
Lättgympan som Ingrid och Aina tidigare hade hand 
om har legat på is ett tag. Glädjande är att den nu 
återupptagits med Birgitta Holmgren som aktivitets-
ansvarig. Lättgympan är på Lorensborgsskolan 
tisdagar 17-18 och på Sankt Johannesskolan ons-
dagar 17-18. På Lorensborgsskolan deltar även 
män. Gympan leds av Eva Norén och Birgitta säger 
att hon är bra och duktig. Avgiften är 500 kr/termin 
och den subventionerar TSM med 175 kr (mot upp-
visande av kvitto). Alla som är intresserade att 
delta, både män och kvinnor, kan kontakta Birgitta 
på telefon 040-132974 för mer information. 
Eva 
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Värvningstävlingen avgjord 
Segrare i 2014 års värvningskampanj blev Annette 
Johannesson. På andra plats kom en tidigare 
vinnare – Lasse Jörgensen. Tredjeplatsen delades 
mellan Ernst Andersson och Eva Hoff. 
Vi säger Grattis till pristagarna!! 
Christer 
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