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LEDAREN Informationsblad för våra medlemmar 

LEDAREN  I förra numret av TELE-senioren skrev 
Det känns som om tiden går rasande fort och   
jag har nu hunnit med att vara ordförande i 2½   
månad, hållit i två styrelsemöten och ett möte med   
alla aktivitetsansvariga. Det har varit mycket givande möten med otroligt 
engagerade människor.   
Nu närmar sig sommaren. Vi har ju till och med redan fått en härlig för- 
smak och vissa aktiviteter pausar medan andra drar igång för fullt. 
När jag nu alltmer kommer in i arbetet och i föreningen så blir jag bara 
mer och mer imponerad. Det är otroligt många aktiviteter som pågår där 
väldigt många medlemmar är med och deltar. 
Vi har tagit fram lite statistik och där framgår att det under 2015 var  
8497 deltagare på 632 olika aktiviteter! Många deltar i flera olika 
aktiviteter och rekordet förra året var deltagande i 125 aktiviteter och 
det är hela 12 personer som deltagit i 90 eller fler aktiviteter. Samman- 
taget var det 299 medlemmar som deltog i någon aktivitet och det är 
ganska precis 75 procent - mycket imponerande. 
Till detta så har vi en mycket välskött förening ekonomiskt och operativt. 
Det finns nog få ideella föreningar med den ordning och reda som vi har. 
Vad gör vi då framåt när allt är så bra? Först och främst gäller det att 
hålla fast i allt det bra som görs och förstärka där det går. Det man kan  
fundera lite över är framtiden i ett 5-års perspektiv. Vi ser nu att medlems- 
antalet minskar något samtidigt som vi alla blir lite äldre och en del orkar 
eller vill inte vara lika aktiva som man varit. Några aktiviteter har också 
väldigt få deltagare. Jag tycker det är viktigt att ta en diskussion om fram- 
tiden innan den är här och vi har därför påbörjat en sådan inom styrelsen. Var vill vi vara om 5 år?  
Gör vi inget så blir vi sannolikt allt färre aktiva och vi vet att Malmö inte 
är en satsningsort för Telia. Det kommer alltså att bli allt svårare att fylla 
på från det hållet. Dock finns det möjlighet att kontakta gamla arbets- 
kamrater och försöka värva dem till Teleseniorerna. Här kan alla hjälpa 

till!  

Vi får absolut inte glömma att vi idag är cirka 30 % som inte har Telia- 
bakgrund, skall vi värva fler utanför Telia? Är det OK att bli färre? Skall 
vi ha fler eller färre aktiviteter? Här finns som alla kan se utrymme för 
tyckande och tänkande där ni också kan hjälpa till genom att ge input till 
oss i styrelsen. Hur tycker ni det skall se ut om 5 år? Målbilden är viktig 
och sedan gäller det att börja göra saker så vi tar oss dit. Hör av er till oss 
i styrelsen med just era tankar! 
Som jag skrev inledningsvis så har vi fått lite försmak av sommaren 
redan i början av maj och förhoppningsvis har vi en skön sommar att se 
fram emot. Många är aktiva också utanför Teleseniorerna. Resor och 
mycket annat står på agendan för en del. 
En sommar med utrymme för aktiviteter men också att sitta i sanden med 
tårna i vattnet, något gott att dricka i handen och bara njuta. Det finns ett  
uttryck på engelska som jag gillar och som heter ”YOLO Swag”. YOLO 
är en förkortning för You Only Live Once (man lever bara en gång) och 
Swag betyder ungefär gör det med lite egen stil. Det gäller att göra det  
bästa av tiden och göra det så ofta man kan. Sommaren är ett bra tillfälle 
att njuta, tycker jag. 
Ha en riktigt skön sommar, Yolo Swag! 
Dan 

 

AKTIVITETER 
 

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

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  
Lena Runermark, 070-8695980 

BORDTENNIS,  
Bengt Olsson, 070-6510051 

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

BOWLING, 240 kr/termin, PM 340 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, 20 kr för fika + bulle med pålägg 
Eva Ringström, 040-13 20 30 
Sten Svensson, 040-811 34 

KULTUR, rabatterade biljetter, utvalda föreställningar 
subventioneras med upp till 100 kr/medlem och 
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, vissa 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 900 kr, ons 660 kr, 
tors 900 kr, kvällskurs/tis 785 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  
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 

 

2016 års priser 
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Kultur  

2016 
6/7 Sugar, inkl middag på Råå Fredriksdals-
 Värdshus teatern 
15/7 Grillfest Spillepengen 
17/9 Stjärnkväll Brandkåren Konserthuset 
20/9 Kinky Boots Malmö Opera 
18/10 To see the world when the Malmö Opera 
 light lasts 
29/11 Figaros bröllop Malmö Opera 
10/12 Julgala Brandkåren Malmö Arena 
2017 

6/1 Snödrottningen Malmö Opera 
21/2 Tänk om Malmö Opera 
21/4  La Gioconda Malmö Opera 
11/5 Aniara Malmö Opera 
14/5 Jag blir nog aldrig bjuden Verkstan 
20 o 21/5 Tattoo Malmö Arena 
26/5 Drömmen om Svansjön 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 anmälnings-
listor finns i klubblokalen.  
30/8 Samsö – dagstur från Själland , bla 
besök på syltfabrik, öl-snaps-vin-likörprovning. 
Resan är fullbokad men det finns en kölista för 
eventuella återbud. 
Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 
Kerstin 040 432311. 

 

>>> <<< 
 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Michael Larsen Bibbi Larsen 
     Lennart Jönsson 
 

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 20 kr -, umgås, 
boka resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  
 

>>> <<< 
 

Silversmide 
En vanlig vardag kan tyckas, men inte för oss  
silversmeder. 
Vi sågar, löder, slipar, putsar och stämplar våra 
alster med signatur, Mö, 925 (silverhalt) och årtal. 
Allt måste bli korrekt. Inget slarv här inte! 
Det är roligt att designa och tillverka egna smycken. 
Tiden går fort. Jag tror att jag har hållit på i ca 9 år. 
Henry väntar fortfarande på en silverkandelaber, 
men då får han vänta! En dalahäst till nyckelringen 
får duga. En av deltagarna (ej TSM), som är ca 85 
år, tillverkar en snusdosa. Det tar tid innan den blir 
klar, men många moment måste utföras. 
Alla har idéer och det är därför det är så kul. Visst 
inspirerar vi varandra och kanske knycker vi någon 
idé, men resultaten skiljer sig åt ändå.  
De flesta har ju barn och barnbarn som gärna vill ha 
något fint. Blir de nöjda – blir vi nöjda! 
För närvarande är vi 12 deltagare, men eftersom 
ABF har 4 kurser à 7 ggr per år, kommer nya till 
och någon hoppar över en kurs. 
Nu är det sommarlov, men hör gärna av dig till mig 
om du skulle vilja göra egna smycken eller något 
annat. Jag lovar att du inte kommer att ångra dig. 
Jag vill samtidigt påminna om vår årliga hantverks-
utställning med silveralster, stickade sjalar, koftor o 
annat fint samt alla grejor som de flitiga vävarna 
producerar. Den sammanfaller i år med Lucia-
firandet i klubblokalen på Falkmansgatan den 14/12 
Barbro  

 
 

          Eva                  Tommy    Barbro 
 

>>> <<< 
 

Släktforskning 
Släktforskning, intressant för många, ointressant för 
en del. Idag är det betydligt enklare att släktforska. 
Med ett abonnemang hos något av företagen som 
filmat Sveriges kyrkoböcker kan man släktforska i 
det närmaste både var och när man vill. Vi TSM:are 
träffas under höst och vår på måndags-
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eftermiddagarna i lokalen på Falkmansgatan där vi 
använder oss av det trådlösa nätverket för att nå 
kyrkböckerna och andra hjälpmedel som finns för 
att hitta sina anor. Vi har hållit på i fyra år och är 
fortfarande c:a 10-15 personer varje gång.  
De vanligaste frågorna som ställs till en släkt-
forskare är ”hur långt har du kommit” och 
sedan ”har du hittat några mördare”. Det är inte 
många förunnat att komma ner på 1700-talets 
början eller att hitta ”mördare” och annan kriminell 
verksamhet. Svårigheterna att forska på åren före 
1800 är till stor del skrivstilen som användes då. En 
mycket snirklig stil samt att det inte fanns linjerade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Så här kan det se ut i kyrkboken 
 

böcker att skriva i vilket innebär att det ibland blir 
som när vi gick i skolan och skrev på ”svarta 
tavlan” och texten föll neråt ju längre man kom åt 
höger. Förkortningar är också svårtydda, någon 
standardisering fanns inte utan prästernas eget  
tyckande gällde. Så även i vad som skrevs i de olika 
typerna av böcker, husförhörs- födelse- vigsel- död- 
samt in- och utflyttningsböcker.  I framför allt 
födelse- och dödböcker kunde prästen lägga ut  
texten för personer med lite särställning i försam-
lingen. Exempelvis hittade Hans Nilsson en hel sida 
födelsenotis i Hyby församling om ett av barnen på 
Hyby gård. Dopförrättaren var Biskopen Esaias 
Tegnér och så här beskrev församlingsprästen 
föräldrarnas och faddrarnas titlar.  
”Theologie Licentiaten och Prosten A. Ericssons 
och P. J. Pettersens Son i Hyby föddes den 14 
Augo: döptes den 23 Ejusdem och kallades Olof 
Edmund. Fru Doctorinnan Tegnér i Lund bar Barnet 
Till dopet. Theol: Doctorn, En af de Aderton i 
Svenska Akademien, Ledamoten af Nordstjerne 
Orden Herr Profesor Esaias Tegnér förrättade dopet, 
Faddrar: Herr Akadermie Adjunkten Bolmér, Hof-
predikanten Herr H. Öberg på Klågerup och 
Candidaten Herr E . M. Tegnér, Demoisellerna 
Sophie Wallin, Sara Herrtz och Jacobine Petersen, 

Modern 31 år gammal.” 
Detta kan då jämföras med en ensam piga som 
blivit med barn ”o.ä”, där man oftast inte kan reda 
ut vilket efternamn som barnet kommer att få i 
framtiden. 
”Pigan Kjerstina Pehsdotters oäkta flickebarn i 
Wismarlöf föddes den 14 September fick nöddop 
och kallades Kjerstina. Barnet dog några timmar 
efter födslen.” 
Mördare och ogärningsmän finns omnämnda i hus-
förhörsböckerna och dessa uppgifter följer 
personerna oftast livet ut. 
Ibland dyker det upp frågor om vad som var tillåtet 
när det gäller vigsel. 
Ingrid Gustafsson hittade följande som står att läsa i 
Dalby Lysningsbok :  
 

”Mö som man lägrat, får man ej ägta, utan fader 

och moder därtill samtycka. Giftermål tillståndes 

icke den som til lifstids fängelse dömde äro. 

Mö får ej tvingaas til ägtenskap, om det ock vore 

det aldra nyttigaste. Ryttare och soldater vid indelta 
regimenter böra upvisa Companie Officerares  

Tilstånd och attester innan de få gifta sig. Husarer 

och värfade soldater lämna Reg. Pastors bevis.” 

 

Att läsa i kyrkoböckerna ger en inblick i det 
samhälle som var. Hur stora klasskillnaderna var 
och vilken rangordning det var i byarna. Adel,  
präster och borgare såsom förtroendevalda, läkare, 
klockare, lärare därefter bönder, torpare, soldater 
och bland de längst ner på samhällsstegen drängar, 
pigor och fattigjon.  
Att följa sina anor från födelse till död kan ge 
en ”resa” över många församlingar. Många ”stad-
gade” sig inte förrän de gifte sig. Hantverkare och 
soldater var mer bofasta. Hantverkarna samlades 
oftast inne i byarna i s.k. ”gatehus” och soldaterna 
stannade på soldattorpen tills de fick ”avsked” 
vilket motsvarade pensionering från krigsmakten 
eller om de råkade omkomma. Änkan fick därmed 
lämna torpet och klara sig bäst hon kunde om inte 
den nya soldaten övertog inte bara torpet utan även 
änkan. 
Det händer också att personer i ens närhet har anor 
som långt bakåt i tiden sammanträffat med ens 
egna. TSM:s kassör Sven-Åke Löwgren visade mig 
sin släktbok och i det inledande kapitlet omnämndes 
en pastor Christian Kjellman i Lövestad. Namnet 
kände jag igen, som prästen som skrev ett flyttbetyg 
till min anfader. Att jag kom ihåg det beror på att 
Kjellman inte använt sig av någon förtryckt blankett 
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utan skrivit det som ett brev: 
” Gifta personer, Snickaren gesällen och Lant-
förrsvarsm. Johan Renström och dess hustru 
Dorothea Wollberg, som nu flytta till Tunbyholms 
gård, som är född i Fränninge Socken ungefär 28 år 
gammal, hon är född i Wollsjö Socken ungefär 23 
år, lämnas detta betyget att de äga någorlunda 
förrsvarlig Christendomskunskap, hafwa under 
deras korta wistande härstädes flitigt besökt Guds 
hus, fört anständigt lefwerne och behörigen nyttjat 
sina helighetslighetsmedel samt av Guds heliga 
nattward blifwit delaktiga den 25 martii. De  
anmälas i bästa måtto och tillönskas Guds nåd och 
wälsignelse.  
Lövestad den 2 Juni 1786          Christ. Kiellman” 
Här kan man tala om ”Historiens vingslag”. 
Man behöver ju inte bara söka bakåt i tiden. Ibland 
undrar man kanske vart syskon tog vägen. Vi är 
några som funnit att vi bott grannar med släktingar 
utan att veta om detta. Ibland kan boupp- 
teckningarna vara behjälpliga i att hitta försvunna 
släktingar.  
Det finns mycket att läsa i våra gamla kyrkböcker, 
man finner kanske inte något på varje person i sin 
släkt, men ibland dyker förklaringar upp till 
familjehistorier som det har berättats om på 
släktkalasen förr i tiden. 
Björn 
 
 

 

 

 

 

 

>>> <<< 

 

Efterlysning! 
Vi söker någon som är intresserad av att ta över 
som redaktör för Telesenioren när Eva Hoff nu 
anammar lite av YOLO Swag (se ledaren) och 
lämnar efter detta nummer. 
Det viktigaste man kan ta med sig är ett intresse och 
en nyfikenhet. Tekniskt handlar det om att klippa in 
text och litet bilder i en wordmall. Man behöver 
absolut inte heller vara med i styrelsen. 
Som redaktör får man en väldigt god bild över alla 
aktiviteter och kontakt med många som man annars 
kanske inte träffar eller pratar med. Det är nämligen 
inte redaktören som skriver texterna själv utan det 

gäller att jaga in material från olika händelser och 
aktiviteter och sedan klippa och klistra ihop en 
tidning. 
Eva hjälper igång vår nye redaktör så det blir ingen 
luftlandsättning. Eftersom styrelsen är lika 
med ”Redaktionen” bidrar de med förslag till 
material, tankar och idéer kring artiklar och 
naturligtvis som bollplank. 
Ett spännande jobb för dig som är intresserad, 
nyfiken och som vill bredda dina kontakter i vår 
fina förening. 
Låter detta kul så hör av dig till någon i styrelsen så 
kan vi svara på frågor och ta en liten diskussion. 
Dan 

>>> <<< 
 

Bridge 
Vårens bridge avslutades traditionsenligt med resa 
till Sassnitz, som denna gång trots vädermässiga hot 
blev en lugn tillställning. Efter en tidig frukostbuffé 
inleddes bridgen med för dagen av "styrd" slump 
nykomponerade par. Tävlingen gick över 39 brickor 
över 13 ronder, dvs. full "sysselsättning" hela resan. 
Följande "nya" par placerade sig överst.  
Första plats tog Siv-Britt och Kuno, GRATTIS ! 
Andra platsen delades mellan Inga och Bo N samt 
Lars H och Gunilla. 
HÖSTENS SPEL startar officiellt TISDAGEN 6 
september, som vanligt 12.30.  
Ha nu en skön sommar, men ni får gärna träna 
bridge!! Därefter mycket välkomna till höstens 
TSM Bridge! 
Aina, Anders och Ingemar 
 

REDAKTIONSRUTA 

ANSVARIG UTGIVARE 
Dan Svensson, Tel: 070-584 39 39 

 

REDAKTION 
Leif Åkesson, Tel: 070-557 57 07 

Annette Johannesson, Tel: 040-49 61 51 
Kerstin Frank, Tel: 040-42 25 10 

Sven-Åke Löwgren, Tel: 040-45 53 05 
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Bo Hansson Tel: 040-54 69 80 

 

BESÖKSADRESS 
Vår klubblokal, Falkmansgatan 1 
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POSTADRESS 
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