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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 

Så är den äntligen här – våren – som vi alla längtat så 
efter. 
Den kom med besked, rena rama sommartempera-
turerna. För TSM:s del innebär det att våra sommar-
aktiviteter startat, bl. a boule och golf, lycka till med 
utövandet, njut av utelivet och samvaron. 
När värmen var som skönast här hemma reste jag norrut för att delta på 
Teleseniorernas förbund årsmöte 8-9 april. De sedvanliga ärendena 
behandlades och som vanligt inga sensationer förutom att undertecknad 
blev invald i styrelsen. 
Åke Thunberg hade lämnat en motion angående belöning med 100 kr 
för var ny medlem som anslöt sig till de lokala föreningarna. Idén är 
densamma som TSM använde sig av för ett år sedan och det fick till 
följd att undertecknad än en gång fick berätta om framgången med 
TSM-kampanjen. Motionen godkändes enhälligt och ska vara på prov i 
elva månader. Nu har TSM 100-lappar att tjäna – ut o värva… 
Förbundsstyrelsen har beslutat att en än gång besöka TSM, i september 
månad, vilket jag tycker är mycket roligt. 

Idag är en dag då jag funderar på livet och dess mening, alla de 
existentiella frågorna dyker upp i mitt huvud.  Plötsligt styrs mina 
tankar åt en artikel jag läste för en tid sedan med Krister Henriksson, 
alias Kurt Wallander, han myntade ordet, Pubertetspensionär - smaka på 
det! Det är ett motstridigt ord, om det nu är ett ord, men det fungerar i 
min tanke just nu. Jag känner av en del ålders-bonus-”krämpor”, saker o 
ting tar lite längre tid att göra, samtidigt som jag känner mig ung och fri 
precis som en tonåring. Jag är nog en Pubertetspensionär. 
Nu när jag ligger här i min hängmatta och 
blickar ut över de gula och fantastiskt 
vackra rapsfälten slås jag i minnet av ett 
gammalt ordstäv ”När man ingenting gör 
kan man uppleva mycket”.  
Avslutningsvis önskar jag oss alla en riktigt 
skön sommar oavsett hur vi tillbringar den, i sommarstugan, på bad-
stranden, golfbanan eller i hängmattan. 
 
 
 
 
 

 

Pubertetspensionären 
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Klubblokalen 
Onsdagen 4/6 stänger klubblokalen ca 11.30 eftersom lokalen uthyrd 
till annan gäst redan kl 12.00. 

 

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 650 kr subv 225 kr max 2 
kort/år, årskort 2500 kr subv med 500 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 
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, 100 kr/år 
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 
20/5 Rosenkavaljeren Malmö Opera 

29/5 Gökotta Bokskogen 

18/7 Grillfest Spillepengen 

22/7 Pang i Bygget Fredriksdal 

29/7 Flotten Kanalen 

5/9,12/9 Dr Zjivago Malmö Opera 

3/10 Amadeus Hipp 

17/10 Familjen Addams Slagthuset 

25/10 Romeo och Julia Verkstan 

14/11 Jobba för två Nöjesteatern 

20/12 Brandkårens Julgala Malmö Arena 
(2 förest) 

2015 
9/1 Faust & Helena Verkstan 

6/5 Aida Malmö Opera 

19/5 Kvartett Malmö Opera 

23-24/5 Tattoo Malmö Arena 
 
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. Resorna som arrangeras 2014 är: 

22/8 Dagstur till Blekinge  

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 432311. 
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Annette Johannesson – ny i styrelsen 

Jag heter Annette Johannesson men är 

kanske mer känd med efternamnet 

Hagre.  

Min långa bana på Televerket började i 

april 1969 då jag anställdes på Herre-

stadsgatan. Där fanns anläggnings-

chefen och dirigeringen för tyngre anläggning samt 

apparatuppsättarnas dirigering.  

1976 flyttade jag till huvudkontoret i Sparven där 

felanmälan var placerad för att efter några år flytta ut 

till Emilstorpsgatan där teknikerna hade sitt säte. Blev 

uttagen till Lyft, Ledaryrket i Framtidens Televerk 

vilket varade ett år, 1987-1988. Det kom lite olägligt 

eftersom jag blev världsmästare i bowling i juni 1987 

och utbildningen började i augusti samma år. 

Efter ett år Lyft jobbade jag som arbetsledare på en 

arbetscentral i Lund, därefter blev det driftansvar för 

nybyggda Telehuset. Längtade tillbaka till arbets-

centralernas värld och denna gång blev det Grytan på 

Industrigatan. Omorganisation gjorde att jag blev 

gruppchef för försäljningsgruppen 90400 och där 

stannade jag till oktober 1994 innan jag bestämde mig 

för att sluta efter 25 år. Sammanslagningen med 

Helsingborg blev inte vad jag tänkt mig, därav mitt 

beslut. 

Startade eget café och drev det under ca 2 år, därefter 

tillbaka till telebranschen och Enator Dotcom. Blev 

lite förändringar och efter en kort visit på TeleOffice 

och lite annat hamnade jag hos Percy Nilsson och 

PNB. Tyvärr slutade PNB i konkurs 2004. 2005 fick 

jag jobb på Malmö stads fritidsförvaltning där jag 

stannade till maj 2013 och Eurovisonprojektet blev 

min sista uppgift. Valde att sluta och bli arbetsfri 

samtidigt som min man Kjell. 

Jag har en son som är 43 år i tidigare äktenskap, Kjell 

och jag har en dotter, 32 år, som också har hamnat i 

telebranschen och jobbar snart på ElTel. Har alltid 

bott ute i Husie där vi har en villa på Kungshälla. 

Numera är det inte bowling utan golf som gäller och 

gärna en resa därtill. 

Annette 
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Boule 

TSM-boulesektion startade 2014 års verksamhet 

onsdagen den 8 januari i Bouletoftahallen. 

Vi hade redan på hösten 2013 provat att spela in-

omhus i Bouletoftahallen. De flesta tyckte då att vi 

skulle fortsätta inomhus efter jul- och nyårs-

helgerna. Boulesektionen har tidigare år haft 

uppehåll från oktober till april vilket gjort att alla 

hamnat i en formsvacka.  Det hade vi tänkt råda 

bot på 2014. 

Den 8 januari kom 11 spelare till Bouletoftahallen 

vilket var betydligt mindre än vi hade räknat med. 

Med tanke på att sektionen då hade 32 medlemmar 

kunde man förvänta större uppslutning. 

Nästa onsdag den 15 januari kom 17 förväntans-

fulla spelare varav några nya medlemmar. 

Spelet startade kl.13.00 med den sedvanliga lott-
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dragningen för att klargöra vem som spelar med 
vem och mot vem. 
TSM-boule har utvecklat ett eget lottdragnings-
system som är både enkelt och snabbt och över-
lägset alla andra bouleklubbars sätt att bilda lag 
och bestämma motståndare. 
(Har funderat på att söka patent, men det är för-
knippat med stora kostnader, dessvärre.) 
När klockan hade passerat halv tre var de flesta 
nöjda för dagen och putsning av kulorna kunde 
påbörjas. Att ha snygga kulor är aldrig fel och 
visar på en boulespelare med stil. (Kulorna kallas 
även klot) 
Under vårvintern har vi träffats i Bouletoftahallen 
varje onsdag utan undantag. Vi har i medeltal varit 
17 spelare per gång vilket får betraktas som bra. 
Det är mer än vi räknat med. Budgeten får härmed 
sig en knäck. Kassören för TSM som är en klok och 
förståndig karl har förhoppningsvis överseende med 
det inträffade.   
Enligt de flesta medlemmars önskan kommer vi att 
fortsätta spela inne och på banor utanför Boule-
toftahallen. (Enligt svensk modell har alla fått  
chansen att rösta). Vi kommer därmed att överge 
parken vid Swedbank stadion.  
Om det är någon som känner för att spela boule 
med oss, är det bara att ta kontakt. Kraven för att 
vara med är enkla:  
1.Ett gott humör i alla lägen,  
aggressivitet medför omedelbart 
rött kort 
2. Ägare till 3 st. klot + lillen 
3. Att ha några kronor i börsen för 
hjälp till banhyran. 
4. Kunna räkna till 13 utan hjälp av 
miniräknare 
Janne Dahl / Gerth Holmgren 
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Bridge 
VÅRENS SPEL 
Varje tisdag under våren har omkring 30 entusiaster 
spelat bridge i TSM:s klubb-
lokal på Falkmansgatan. 
För att kunna kora årets 
bridgespelare summerar vi 
resultaten från varje 
speltillfälle. 
I halvtid, efter 16 spel-
omgångar, leder Sune Andrén tätt följd av Sverre  
Tengvall och Ann-Margreth och Bo Olsson. I höst 
kommer vi att spela ytterligare 14 gånger innan 

slutlig segrare kan utses. 
 

VÅRAVSLUTNINGEN 
Vårens bridge avslutades med en bridgeresa till 
Sassnitz som genomfördes i strålande sol och med 
sommarvärme. Efter en tidig frukostbuffé inleddes 
bridgen med för dagen av "styrd" slump ny 
komponerade par. Tävlingen gick över två 16-
brickorsomgångar där resultaten sedan lades 
samman. 
Följande "nya" par placerade sig överst, Susanne 
Grahed och Ingemar Mårtensson kom först med 
Inga Carlsson och Bo Nilsson på andra plats.  
 

 

HÖSTENS SPEL 
Startar officiellt tisdagen 2 september, som vanligt 
kl 12.30. 
Alla som tycker att spel där man får tänka något är 
INTRESSANT o ROLIGT bör pröva bridge. Du 
som är nyfiken på bridge är välkommen att besöka 
oss en speltisdag eller ta kontakt med Ingemar  
Mårtensson telefon 070-5470474 eller mail: 
m.ingemar@telia.com för mer information. Vi 
kommer eventuellt att starta en utbildning för ny-
börjare till hösten så anmäl genast ert intresse till 
Ingemar! 
Hör gärna av er för mer info. 
Ingemar 
 

>>> <<< 
 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Östen Theander Linda Eliasson Ingeborg Nordén 
Jan Rindestam Ulla Andersson Bo Fredriksson 
Eva Almér Göran Almér Hans Mårtensson 
Helén Petersson Eva Pålsson Monica Rosberg 
Ann-Marie Petersson 
 
Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i 
klubblokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi 
har öppet hus varje onsdag mellan 08.30-12.30. Här 
kan Du köpa fika - kaffe o macka 15kr -, umgås, 
boka resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  

>>> <<< 
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Bowling 
Vi spelar varje torsdag 14.00-16.00 (tränar) och 
spelar månadstävling, så efter 8 månader finns det 
en vinnare. Klubbmästerskap spelar vi på våren. Vi 
spelar även i 3 manna (PM-Bowling) seriespel på 
Baltiskan samt 8-manna där vi spelar på olika 
ställen. Ni är alltid välkomna på besök när ni har 
vägarna förbi Baltiska Hallen! 
Bowlingsäsongen 2013-
2014 avslutades med en god 
landgång och prisutdelning 
den 7:e maj i klubblokalen 
på Falkmansgatan. 
Vi gratulerar vinnarna i 
respektive klass i klubb-
mästerskapet, Leif Åkesson, 
Sven-Åke Löwgren och 
Anna-Greta Andersson samt 
vinnaren i månadstävlingen, 
Leif Larsson.  
Göthe - Eva 
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Vårresa till Danmark 
”Det var en gang en bondeman han skulle gå ud efter 
öl”. Ja, turen denna gång går till Danmark närmare 
bestämt till Köge. Vi samlades som vanligt på Falk-
mansgatan där Thell,s Bussar väntar på oss, 40 glada 
TSM:are. Klockan 08:00 gick bussen. Vi kör ut ur 
Malmö och tar sikte på Öresundsbron. Vi passerar 
Kastrup och Örestad och kör söderut. Köge ligger 
cirka 4 mil söder om Köpenhamn och Köge miniby. 
Denna miniby är uppbyggd så som Köge såg ut 1865. 
Och allt är dokumenterat efter fotoritningar. Väl 
framme blir vi guidade i denna 
miniby där allt är gjort för hand, tegelstenar, 
takpannor, fönster, dörrar allt i minsta detalj. Det bör-
jade lite löst 1985 för att 10 år senare har det första 
huset blivit färdigt. Och nu 2014 är det 442 hus fär-
diga. Målet är att det skall finnas 1000 minihus. Det 
beräknas bli helt färdigt 2055. Att färdigställa ett hus 
tar mellan ett till flera år. Bara kyrkan bestod av ca 
200000 tegel och 40000 taktegel. Man känner sig som 
Gulliver när man går runt bland dessa små hus i skala 
1:10. Efter guidningen blev det fika, kaffe med fralla. 
Väl åter i bussen kör vi vidare på små och krokiga 
vägar till Nästved. Där serveras vi lunch, fläskstek 
med rödkål, stekpotatis och sås. Till det en öl och en 
lille en (Vi är ju i Danmark). Efter lunchen rullar vi 
vidare till Gavnö Slott som ligger alldeles runt hörnet. 
Här var det fritt gående i park och slott. På slottet var 

det många porträtt av en hel del grevar, baroner och 
kungar med respektive. Kyrkan som var inbyggd i 
slottet var jättefin. I parken blommade tulpaner, ca 
femhundratusen lökar sätts varje år. Många olika 
modeller och färger. Sen var det dags för efter-
middagskaffe. På bussen igen för vidare färd mot Enö. 
Här var det möjligt att inhandla rökt sill, lax, ål och 
andra goda fiskar. Från Enö anträdde vi hemresan. Det 
var en trevlig resa även om regnet öste över oss 
ibland. Som vanligt var det Annki som guidade och 
Bojan som körde bussen. En stor eloge till dom. Väl 
mött på nästa resa! 
Bengt 
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Övrigt 
Annette, som är ny i styrelsen och även har ett 
engagemang i FC Rosengård erbjuder alla TSM 
medlemmar gratis inträde på Malmö Ip hela 
säsongen. Kom och heja fram FC Rosengårds dam-
lag så att de även i år vinner Allsvenskan. Gå till 
VIP-ingången och säg att du tillhör Teleseniorerna 
Du får gärna ta med familjen! 
Annette vill även slå ett slag för Malmö Idrotts-
museum som har öppet vardagar 8-16 och fri entré. 
Väl värt ett besök! (Mer info se www.malmo.se) 
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