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LEDAREN 

Nu sitter jag vid tangenterna igen och börjar på all-
var förstå det författarna kallar skrivkramp. Jag får 
ställa min tillit till att idéerna kommer allt eftersom 
jag skriver. 
Jag skrev i senaste numret att vi alla önskar oss en 
varm o skön sommar – och det fick vi…Efter en kall 
start blev det Medelhavsklimat en lång tid, det var vi värda. 
Det gav tillfälle till många funderingar, bl.a. det så kallade ”storebror-
syndromet”. Jag tänker på den övervakning som sker av dig o mig 
som individer i samhället. Det är kameror här, mikrofoner där och 
elektroniska spår mm. Efter avslöjandena med NSA, den amerikanska 
underrättelsetjänstens övervakning av sina egna invånare undrar jag 
hur mycket vår egen underrättelsetjänst har koll på oss…? Bara tanken 
på att det sker känns olustig. Demokrati och mänskliga rättigheter är 
till del satta ur spel. Jag värderar högt att få tycka, tänka och uttala 
mig som jag vill utan att ”storebror följer som en skugga bakom mig”. 
I sommar har vi på himmaplan arrangerat EM i fotboll för damer. 
Tjejerna skötte sig riktigt bra. Det är också befriande skönt med en 
ledare, Pia Sundhage, som vågar sticka ut hakan och säga att vi ska 
vinna. Hennes inställning och sätt att vara smittar av sig på ett mycket 
positivt sätt – Bravo Pia. VM i friidrott har också gott av stapeln i 
sommar med sämre, för att inte säga dåligt, svenskt resultat. Här har vi 
en ledare som tycker att det är OK att svenska deltagare under-
presterar, klarade inte ens av att nå upp till sina personliga resultat, 
dåligt – ställ högre krav. 
Även detta år gläds vi åt aktiviteter över gränserna. Golfen firade 10-
års jubileum med spel på Araslövs GK med fina resultat. Jag vill tacka 
dels vår förbundsstyrelse som skänkte extra medel dagen till ära samt 
Kurt Kristoffersson som målade två tavlor, en till vardera dam/herr 
segraren.  
Höstens bouletävling i Borås blev tyvärr inte av, vi får hoppas det blir 
något nästa år istället. 
Nu är vi på väg att avsluta sommarens aktiviteter 
och jag hälsar oss alla välkomna till ”höstterminen” 
med alla inomhusaktiviteter. 
Avslutningsvis vill jag anknyta till den sköna  
sommaren med en tanke, ”Sitt ner, min vän,  
förlorad vila kommer inte igen”. 
Håcan 
 

  >>> <<< 

 

Lussekaffe 

Tänk att det blir Lucia och jul även i år. Lussekaffet i klubblokalen på 
Falkmansgatan blir onsdagen 11/12 8.30-12.00. Samma dag blir det 
årsdragning i Stödföreningen, den börjar 11.30. Missa inte detta!!! 

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

BILJARD, 20 kr/speltillfälle 
Ewert Jönsson, 040-27 15 33 

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

BOULE, ingen avgift, 
Jan-Erik Dahl, 070 5619653, Gert Holmgren, 040-
132974 

BOWLING, 420 kr/år, PM 310 kr/år, 8-manna 40 
kr/tillfälle 
Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 
Ingemar Mårtensson, 0705 470 474 

CIRKELGYM, 10-kort 650kr subv 250kr max 2 
kort/år, årskort 2500kr subv 550kr, halvårsk 
1600kr subv 275kr 
Lena Hallberg, 040-46 96 48 

ENGELSKA, 100 kr/år 
Ernst Andersson, 0705-27 22 23 , Anders 
Löfgren, 040-611 89 15 

GOLF, 150 kr/år + startavgift 
Stig-Arne Andersson, 070-551 01 01 

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, 300 kr/år 
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 540 kr, tors 760 
kr, kvällskurs 655 kr, mtrl tillk 
Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIMNING, 10 kort 140 kr, 25 kort 275 kr, max 4st 
10 kort eller 2st 25 kort/år 
VATTENGYMPA, 10 kort 195 kr, 25 kort 390 kr, 
max 4st 10 kort eller 2st 25 kort/år 
Karin Frick, 040-13 61 01 

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

STYRKETRÄNING, 1700 kr/årskort 
subventioneras med 550 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, 300 kr/år, mtrl tillk 
Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 

                     2013 års priser 
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Kultur  

2013 

22/9 After Dark Malmö Opera 
27/9 West Side Story Nöjesteatern 
1/10 Love and Information Intiman 
3/10 Misantropen Hipp 
12/10 Z-big-band Folkets hus 
  Limhamn 
18/10 La Traviata Verkstan 
31/10 Kärleksbrev Studion 
8/11 Miss Saigon Malmö Opera 
21-22/12  Brandkårens julgala Konserthuset 
2014 

9/1 Malmö for the fittest Intiman 
24/1,7/2 Arlövsrevyn Arlövs Teater 
5/3 Cabaret Hipp 
2/4 Rebecca Malmö Opera 
16/4 Boheme Malmö Opera 
24/4 En midsommarnattsdröm Hipp 
20/5 Rosenkavaljeren Malmö Opera 
 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040-970099 eller 040-915365 
 

>>> <<< 
 

Resor/Studiebesök 

Nästa års resor är under planering. Se info i kom-
mande nummer av Telesenioren eller på vår hem-
sida. Efter beslut finns fullständiga beskrivningar 
över kommande resor och anmälningslistor i klubb-
lokalen. 
Har du frågor kom till klubblokalen eller ring Ker-
stin 040 432311. 
 

>>> <<< 

 

Golf DM 2013 
Den 26:e augusti spelade 57 deltagare från Te-
leseniorföreningarna i Borås, Helsing-
borg/Halmstad, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, 
Malmö, Ystad och Växjö sin årliga distriktstävling.  
Tävlingen arrangerades av oss (TSM) och spelades 
på Araslövs fina golfanläggning i ett underbart 
sommarväder. 
Största gruppen kom traditionsenligt från TSM, 
denna gång var vi 36 personer. Av dessa hade 12 
kommit upp dagen innan för att spela in sig på ba-

nan och sedan avsluta dagen med trerättersmiddag 
och övernattning i klubbens fina hotellanläggning. 
Här lämnas inget åt slumpen. 
Årets tävling (DM) var vårt 10 års jubileum. 
Redan vid samlingen matchdagen kunde man känna 
glädjen och förväntningarna ifrån deltagarna. 
Vem skulle bli Distriktsmästare 2013? 
 

Förbundsstyrelsens bidrag gjorde det möjligt för oss 
att dela ut ett uppskattat startkit till alla spelare och 
på prisbordet ha fler och bättre priser än vid tidigare 
årstävlingar. 
Distriktsmästarna fick var sin tavla gjord av vår 
konstnär Kurt Kristoffersson. Ett härligt minne för 
resten av livet. 
Ett stort tack till Kurt som lät oss köpa tavlorna till 
ett starkt reducerat pris och för insatsen som prisut-
delare. 
 

Hur gick då tävlingen? 
Jo, Araslövs Norra bana blev en tuff utmaning för 
oss alla, det gällde att ”ligga rätt” på fairway och ha 
precision i inspel och puttning. 
Det blev som vanligt en spännande tävling med 
många bra resultat. 
Av ”våra” spelare lyckades Lena Kjellqvist bäst, 
hon spelade så bra att hon nu kan titulera sig Di-
striktsmästare.  
Barbro Henningsdotter kom på en hedrande andra 
plats. 
I herrklassen blev Gert Hallberg bäste TSM:are 
med sin 3:e plats. 
 

Distriktsmästare blev i damklassen: Lena 
Kjellqvist, Rönnebäck Golfklubb och i 
herrklassen: Sten Billberg, Araslövs Golfklubb 
Hela resultatlistan kan du se på hemsidan 
www.tsmmx.se. 
 

Distriktsmästarna fotograferades tillsammans med 
silver-bronspristagare. 
Därefter var det dags att överlämna stafettpinnen 
till Växjö som därmed fick det hedervärda uppdra-
get att arrangera 2014-års DM. 
Dagen avslutades med en varm applåd som bevis på 
vår uppskattning till Araslövs Golfklubb. 
Stig-Arne ”Stickan” Andersson 

 
 
 
 
 



 TELE-senioren  TELE-senioren   Sid 3 
 
 

 

Bridge 

Bridge är ett kortspel som spelas över hela världen. 
Anledningen till att spelet har erövrat en hel värld 
är förmodligen att bridge är så mångsidigt. 
Alla som tycker om spel där man får tänka lite bru-
kar tycka om bridge.  
Vi har en sektion inom TSM som sysslar med 
bridge. Du är mycket välkommen att besöka oss i 
TSM:s lokal, Falkmansgatan i Malmö 
Höstens bridgesäsong inleds med en omgång upp-
mjukningsbridge tisdagen 27 augusti 
på den vanliga tiden och platsen, dvs kl 
12.30. 
Därefter spelar vi varje tisdag fram till 
jul på samma tid och plats. 
Vi brukar vara omkring trettio personer 
som spelar och har trevligt tillsammans.  
Bridge spelas i par. Har du ingen partner är du väl-
kommen ensam, så ska vi försöka skaffa en bridge-
partner till dej. 
Tveka inte utan kom hit!! 
Ring till Ingemar Mårtensson 0705 470 474 eller 
maila m.ingemar@telia.com för mer info. 
Mycket välkomna till TSM bridgen! 
Ingemar 
 

>>> <<< 
 
Ny medlem 
Vi i redaktionen frågade Kerstin Westborg varför 
hon valt att bli medlem i TSM: 
Jag har så många goda minnen från min tid i Tele-
verket/Telia, som varade 1962-1998. Jag vill nog 
påstå att det var en av de bästa arbetsgivarna som 
fanns vid den tidpunkten. Hela tiden med en känsla 
av frihet med eget ansvar. Det fanns alltid en möj-
lighet till utveckling och många möjligheter att få 
prova på nya utmaningar. Jag tog den chansen och 
det betyder att jag rört mig en hel del inom firman. 
Min gode vän och ex-kollega - Sven Perup - är mo-
torn i mitt beslut att gå med i TSM, liksom nyfiken-
heten på gamla arbetskamrater. Hur skulle det kän-
nas att få se er igen? Och jag måste säga att det var 
så fint, som man bara kan önska sig. Tack för ett 
fint möte. 
Allt gott! 
Kerstin Westborg 
 

>>> <<< 
 

Grillfest på Spillepengen 
En varm, solig och helt underbar fredag i juli var 
det dags för årets grillfest på Spillepengen. 
Det var många glada och trevliga TSM:are som valt 
att avnjuta gudomligt god grillad gris med goda 
tillbehör – så många så det krävdes två långbord för 
att alla skulle få plats. 
Innan maten arrangerades pilkastning, kubbspel 
och ”prova på”-boule – mycket uppskattat och trev-
ligt.  
Stämningen vid borden var hög och alla hade tagit 
med sitt festhumör. Sammankomsten avslutades 
med kaffe och kaka. 
För denna mysiga eftermiddag i goda vänners säll-
skap tackar vi och ger en eloge till arrangörerna 
Birger och Tutti. 
Vi ser redan nu fram emot nästa års grillparty. 
Eva H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>>> <<< 

 
Höstresa 
Det var 40 glada TSM:are som stod och väntade på 
Falkmansgatan på bussen från Tell's Bussresor. Vi 
skulle åka på utfärd till Immeln. Första stopp var 
Vannaröds Slott.  Där var det morgon fika med 
fralla. Klockan 10:00 bar det iväg igen. Via småvä-
gar tar vi oss till Immeln. Genom Vinslöv förbi 
Kristianstad, Fjälkinge och Kiaby så är vi framme 
vid Bäckaskogs Slott där vi tar en promenad i par-
ken. Efter att ha strosat i Bäckskogs örtagård är vi 
tillbaka i bussen. Så via fler 
småvägar är vi på väg till 
Immeln. Äntligen framme. 
Vi går ombord på M/S 
Immeln som i sakta mak 
stävar ut på Immeln i 4 
knop. Lunchen skulle vara 
lax men såg ut att vara 
vildsvin, och vildsvin var 
det. Både god och mycket mat, och med rödkål o 
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kokt potatis o sås. Kaffe med havreflarn serverades 
på övre däck. Det blev även sång och musik både 
vid lunch och kaffestund. Sen var det bara att njuta 
av båtturen. Härlig natur med mycket grönska, små 
öar, vikar och skär. Väl i land bär det av vidare till 
Svarta Bergen. Ett stenbrott för svart diabas. Efter 
en guidad rundvandring är vi tillbaka i bussen som 
ska ta oss till toppen av ett 
konstgjort berg av diabas. Nu 
skall vi till vårt sista mål - 
Humletorkan. Där bli det efter-
middagskaffe.  Det visar sig att 
det finns en hel slinga med 
humle, en så kallad humleslinga 
som går runt hela Ivösjön. På 
café Humletorkan kan man 
handla öl, Näsumsöl, gjord på humle från trakten. 
Nu återstår bara ett stopp till och det är Falkmans-
gatan. Vi får tacka vår utmärkta guide Anki och 
busschauffören för en trevlig och lärorik dag! 
Bengt och Elisabeth 
 

>>> <<< 
 
TSM 10 år -  Hantverksutställning  
 

I december för 10 år sedan bildades TSM. Det tän-
ker vi passa på att fira samma dag som hantverksut-
ställningen. 
 

Liksom tidigare år planerar våra duktiga hantver-
kare att anordna en utställning med sina alster. Här 
kommer att visas silversmycke och andra produkter 
gjorda i silver, fina vävda dukar, mattor mm. De 
flitiga stickerskorna visar upp sina stickade/virkade 
prylar och Eva Dahlström bidrar med 
sina vackra blomsteralster.  
Här kan du passa på att prata med de 
duktiga ”hantverkarna” som gärna 
svarar på dina frågor och funderingar. 
Kanske vill du gå med i någon av de 
trevliga aktiviteterna? 
 

10-årsfirandet och utställningen planeras prelimi-
närt att ske 30/10 mellan 09.00-12.30 och platsen är 
vår klubblokal på Falkmansgatan 1 i Malmö. Håll 
utkik efter mer information i klubblokalen och på 
vår hemsida. 
 
Hjärtligt välkomna !!! 
 

Blomsterbindning 
Eva Dahlström kommer att anordna ett tillfälle för 
blomsterbindning i höst. Det blir den 20/11 12.00-
16.30 i klubblokalen på Falkmansgatan. Anmälan 
görs till Eva. 
 
 
 
 
 
 
 

>>> <<< 
 
Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Jan Hansson - Bengt Olsson - Dieter Ernst 

      Monica Möller – Hans Chritiansson 

             Bertil Persson – Per Hansen 
 

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 15kr -, umgås, boka resor-/ teater-

biljetter och köpa lotter.  
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