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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 

För tre, fyra år sedan skrev jag om – jakten på den 
försvunna sommaren. Ämnet är lika aktuellt idag. 
Tråkigt när vi går miste om de ljusa och ljumma 
sommarkvällarna, jag är en av dom som gillar att sola 
och bada. Av det blev det inte mycket denna ”sk” 
sommar. Som ett hån blev det sommarvarmt när 
merparten av semesterfirarna återgått till sina arbeten och många barn 
börjat skolan igen. 
Denna sommar har vi haft några stora idrottsevenemang bla VM i 
simning. Våra tjejer var framgångsrika med Jennie Johansson som den 
riktigt stora överraskningen med sitt Guld. Den stora stjärnan är Sarah 
Sjöström, denna fantastiska tjej som tog medaljer av alla valörer varav 
två Guld och är en av världens absolut bästa simmare även inräknat 
herrarna – BRAVO. Här är två kandidater till årets Bragd Guld som 
delas ut senare i år. 
Det andra evenemanget är Friidrotts VM med blandat resultat. Kul att 
uppleva två unga stavhopperskor i finalen. Där Angelica Bengtsson var 
nära en medalj då hon hoppade till sig ett nytt svensk rekord, bra gjort. 
Jag är övertygad att redan till OS nästa år står hon högt upp på pris-
pallen. Glädjande var också att vi fick bekanta oss med en ny ung 
svenska som hoppar längd med bra resultat. 
Här kommer den tredje kandidaten till Bragd Guldet - MFF. Detta MFF 
som nu åter igen spelar i fotbollens finrum Champions League – 
fantastiskt bra gjort att upprepa fjorårets prestation men nu är det en 
Bragd… 
Distriktsmästerskapet i golf, fd Tlo i södra Sverige, avgjordes den 31 
augusti på vackra Skepparslövs Golfbana utanför Kristianstad. Segrade 
i damklassen gjorde vår egen Annette Johannesson – Grattis, följt av 
Barbro Henningsdotter också hon från TSM, bra spelat tjejer. I herr-
klassen vann hemmaspelaren Lars Linder tätt följt av vår egen Bo 
Hansson. Som du säkert känner till tycker vi det är extra roligt när 
aktiviteter spänner över flera fd Tlo och få återknyta kontakterna med 
fd kollegor i andra Tlo.  
Som vanligt har TSM haft öppet hus hela sommaren och många har 
kommit för att träffas – trevligt. Nu återgår TSM till en vanlig höst med 
många aktiviteter igång. Vi har dock tvingats att lägga en aktivitet 
vilande tills vidare – biljard. En återkommande uppgift nu är fortsatt 
fokusering på att värva nya medlemmar. Är det någon av er läsare som 
har någon idé/tips om ett bra sätt att locka nya medlemmar till TSM så 
hör av er till någon i styrelsen. 
Jag hälsar er alla välkomna till en ny höst med TSM. 
Håcan 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTIVITETER 
 

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

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  
Barbro Thysell, 0410-33 48 00, Lena Runermark, 070-
8695980 

BORDTENNIS, pågår förhandling 
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 
19/9 Stjärnkväll Konserthuset 
13/10 Direktören för det hele Intiman 
15/10 Top Hat Malmö Opera 
3/11 Tolvskillingsoperan Hipp 
19/12 Julgala Malmö Brandkår Malmö Arena 
(2 förest 15.00 o 19.00) 
2016 
15/1 Croque Monsieur – en revy Hipp 
20/1 Eugen Onegin Malmö Opera 
29/1 Arlövsrevyn Arlövs Teater 
25/2 My Fair Lady Malmö Opera 
26/2 Arlövsrevyn Arlövs Teater 
18/3 Jane Eyre Intiman 
29/3 Billy Elliot Malmö Opera 
9/4 Drottningens Juvelsmycke Verkstan 
27/4 Maskeradbalen Malmö Opera 
17/5 Pelleas och Melisande 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. Planeringen av resor för 2016 pågår. 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 
Kerstin 040 432311. 
 

>>> <<< 

 

En dag på Stolpalösa 
Det gäller alltså BOULE, roligare än golf, man 

slipper leta efter sin boll (klot), och det är bara att 

komma närmast lillen. Vi i TSM Boule var och 

spelade vänskapsmatch mot Spf Stolpalösa. Iklädda 

våra nya Teliafärgade tröjor med tryck på ryggen 

var vi åtta lag och sexton spelare från TSM. Vi 

hade blivit ihop 

parade innan, det 

hade Janne fixat, en 

herre och en dam. 

Själv spelade jag 

med Ann-Margret. 

Första matchen gick inte så bra, det blev förlust med 

13-0. Den andra gick litet bättre men fortfarande 

förlust med 13-4. Innan omgång två var det dags för 

fika, danska smörrebröd, kaffe och kaka. Stärkta av 

fikan tog vi oss an nästa match-omgång som blev 

jämnare, vi följs åt hela vägen, en poäng till oss och 

en till dom. Så rullar det på upp till åtta lika, sedan 

går det åt skogen. Motståndarna får in fem klot. Så 

var den matchen också förlorad. Men det har varit 

en trevlig dag, framförallt det sociala umgänget som 

är uppskattat. Att man förlorar spelar mindre roll, 

det viktigaste är att man har kul och träffas, men det 

måste ju erkännas att en vinst hade suttit fint. 

Stolpalösa vann det hela med 20-4. Priser till bästa 

spelare delades ut och de lyckliga från TSM som 

fick pris var Rolf Frisell och Ing-Britt Mårtensson.  

Bengt 
 

>>> <<< 
 

TSM:s styrelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övre rad fr vä:     Annette Johannesson, vice redaktör Telesenioren 

Kerstin Frank, sekreterare och vice ordf 
 Bosse Hansson, webbmaster 
I mitten: Håcan Norell, ordförande 
Nedre rad fr vä: Helen Sellberg, medlemsansvarig 

Sven-Åke Löwgren, kassör 
 Eva Hoff, redaktör Telesenioren och vice kassör

   

 

>>> <<< 

Luciafirande 
Årets luciafika med kaffe, lussekatt och peppar-
kakor blir den 16/12 08.30-12.00 i klubblokalen på 
Falkmansgatan 1. Samma dag är det årsdragning i 
Stödföreningen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt 
välkomna! 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Lars Olofsson  Dan o Eva Svensson 
Carl-Ove Lundgren 
 

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.  
 

>>> <<< 
 

Grillfest 2015 
Fredag eftermiddag i juli, vackert väder, ja så var 
det dags för grillfest med Tutti och Birger på 
Spillepengen. För tredje året var det Björn, som 
denna gången hade med sig hunden Elsa, som stod 
för tillredningen av helstekt gris med många goda 
tillbehör. Vi var drygt 50 personer, som innan vi 
satte oss till bords, hade möjlighet till lite aktiviteter 
som att spela boule, kubb, pilkastning eller mölkky. 
I det sistnämnda visade det sig att det var damer i 
båda spelade omgångarna som stod som vinnare.  

Därefter smakade det underbart med mat och dryck 
och mellan tuggorna ledde Birger i vanlig ordning 
allsången. Stort TACK Tutti och Birger som lagt 
ner mycket arbete för att vi alla skulle få en trevlig 
eftermiddag och kväll tillsammans. Jag ser redan 
fram emot nästa års grillfest vid skjutbanan. 
Eva R 
 

>>> <<< 
 

Bridgens fascinerande värld! 
Tycker man om att spela kort så är bridge kort-
spelets Rolls Royce, och det säger jag trots att jag 
inte är färdig spelare än. Jag går nämligen kurs hos 
Inga Carlsson och skall börja termin 2, innan jag är 
färdig för att möta de rutinerade TSM-bridgarna. 
Visst är det mycket att hålla reda på, men Inga är 
fantastisk och jag har nog aldrig tidigare träffat en 
person med hennes tålamod och alltid med ett 
leende på läpparna.   
Bridgen är fascinerande, för den börjar med en 
budgivning där du genom olika regler talar om hur 
många poäng du har, vilken färg du föredrar och om 

du vill spela med trumf eller utan. Sedan 
övergår man till spelet där man skall för-
söka ta så många stick som möjligt oavsett 
vad man bjudit. Inte är det lätt, men 
superkul och inte alls fel att få tänka till 
lite extra nu när man inte jobbar längre. 
Denna termin har vi varit 6 glada elever och det har 
varit jättetrevligt och många goda skratt, så jag kan 
varmt rekommendera bridgen. 
Helén 
 

>>> <<< 
 

Hantverksutställning 
Årets utställning av våra duktiga silversmeder,  
väverskor och ”stickerskor” blir den 21/10 09.00-
12.00 i klubblokalen Falkmansgatan 1. Missa inte 
detta!!! Varmt välkomna! 
Barbro  
 
 
 
 
 

>>> <<< 
 

Golfsemester på Västkusten 
Jag vill berätta hur det kan gå när man är på resa. 
Vår resa startade med fint väder och sikte på 
Halmstad för att spela golf på Ringenäs GK. 
Här var allt bra, trevlig golfbana, boendet och maten 
var toppen. Nästa dag började med regn så vi fick 
ändra våra planer. Vi övergav Ringenäs och fort-
satte till Sankt Jörgen Park i Göteborg och deras 
golfanläggning/ hotell med sin fina badanläggning. 
Solen sken och vi hade fina dagar att minnas. 
(Trodde vi), för på hemresan började problemen.  
Strax utanför Varberg började bilen, en VW passat 
årsmodell -12 och som gått 3400 mil, att bråka. All 
kraft i motorn försvann. Vi ringer Mobilitets 
assistans för att få råd. Klockan var över 17.00 så 
anvisad verkstad var stängd. Men det fungerade 
ändå för efter en kvart kom bärgningsbilen och 
hissade upp oss på flaket för transport till verk-
staden som låg 7 km från Varberg. Alltså en 
industriby långt borta i fjärran. 
Efter mycket diskuterande skulle Mobilitet fixa rum 
och taxi till hotell i Varberg. När vi väntat i en och 
en halv timme ringde vi igen. Då höll de fortfarande 
på att leta hotell. Vi sökte själva på hitta.se och det 
fanns många lediga rum. När 2 timmarsgränsen var 
nådd åter kontakt men då hade de första kontakt-
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personerna tyvärr slutat för dagen ”men vi låg  
under bevakning” vad nu detta kunde innebära!!!!  
Efter tre timmar sitter vi fortfarande i industribyn, 
utan vatten och toalett. Nytt samtal, vi får besked 
att rum är beställt på hotell Gästis. Taxi kommer en 
halvtimme senare. Taxikillen är en trevlig man, 
säger ”jag kör er till hotell Fregatten”. Vi tvekar 
eftersom vi fått namnet Gästis. Bilturen går nu till 
Fregatten. Tur att vi inte tog ut vårt bagage, för där 
fanns inga lediga rum. Alltså vidare till Gästis. Där 
följer chauffören med upp. Bingo det var rätt hotell. 
Nu frågar receptionisten om det skall vara dubbel-
rum eller två enkelrum. Tommy tittar förundrat på 
receptionisten, då går det upp för honom att hon 
tror att han och chauffören skall bo ihop! Äntligen 
nycklarna till rummet och väskor och golfbagar 
släpas till rum 104. Dörren öppnas — AANÄÄ — 
rummet är stökigt och sängen obäddad. Upp igen 
till receptionen och nytt rum. Nytt släpande på 
bagaget. Klockan hade nu blivit 21.30. Fråga om vi 
var glada!! Rummet är mycket speciellt med 
böcker, planscher och äldre möbler och tunga 
sammetsgardiner. 
Ny dag.  -  Vi vaknar tidigt. Ny kontakt med verk-
stad, de skulle titta på bilen under dagen. Vid 
middagstid får vi så besked. Motorn paj, måste  
bytas ut. OK beställ en taxi till kl 14.00 så kommer 
vi och tömmer bilen. Vi har bestämt med en kompis 
att hämta oss vid verkstaden. Så fem i 2 stegar vi ut 
med vårt bagage. Och nu börjar en ny väntan. 
Första påminnelsen kvart över 2 nästa halv 3 och 
efter ytterligare samtal kom taxin till slut. Då hade 
klockan hunnit bli 15.15. Är det någon som undrar 
om vi var förbannade så var det bara förnamnet. 
Nu har det gått 14 dagar och vi får reda på att de 
inte varit i kontakt med vårt försäkringsbolag.  
Försäkringsbolaget agerar nu och återkommer 
under dagen och meddelar att det kommer att sättas 
in en fabriksny motor som inte skall kosta något. 
Så här i efterhand tycker vi att Mobilitets assistans 
inte skötte sig bra. VW verkstaden får godkänt trots 
den långa väntan. Sedan måste vi rekommendera 
Hotell Gästis, ett udda hotell som ligger centralt 
och har SPA Lenin. 
Vi som reste/Kerstin och Tommy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Golf – DM 2015 
Den 31 augusti var det dags för Teleseniorföreningarnas 
årliga distriktstävling. Tävlingen arrangerades denna 
gång av Kristianstad och spelplatsen var Skepparslövs 
Golfklubb. Vi var 52 spelare (13 damer och 39 herrar) 
från Skåne, Blekinge och Småland som gjorde upp om 
att bli distriktsmästare. 
Från TSM var det 24 spelare som hade anmält sig. Av 
dessa kom 12 personer upp dagen innan för att ”spela in 
sig på banan” och avsluta dagen med en mycket upp-
skattad gemensam after golf inklusive lååååååång 
eftersits. Vår interna söndagstävling vanns av Kjell 
Johannesson med Bosse Hansson som tvåa. Annette 
Johannesson var prissponsor så Kjell fick inget pris för 
sin seger, vilket gladde övriga pristagare.  
Regiontävlingen blev som vanligt spännande men 
banan var inte helt lättspelad med tuffa greener. Men vi 
hade tur med vädret, fem minuter efter avslutat spel så 
vräkte regnet ner.  
Som vanligt så höll sig TSM:arna framme i täten. I 
damklassen blev det dubbelt TSM i topp, vann gjorde 
Annette Johannesson med Barbro Henningsdotter som 
god tvåa. I herrklassen var det en Kristianstadbo och 
tillika hemmaspelare som tog hem titeln, Lars Linder. 
Sen överaskade Bosse Hansson sig själv och många 
andra med att knipa andra platsen, undrens tid är inte 
förbi tydligen! Nästa år är det vi i TSM som ska 
arrangera och hålla liv i den här traditionsrika 
tävlingen. Dagen avslutades med en varm applåd som 
bevis på vår uppskattning till arrangörerna. 
Bosse  
 
 
 
 

Vinnare!!  
 
 
 
 
 

REDAKTIONSRUTA 

ANSVARIG UTGIVARE 
Håcan Norell, Tel: 0410-138 60 

REDAKTION  

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

Sven-Åke Löwgren, Tel: 040-45 53 05 
Helén Sellberg, Tel: 070-542 45 00 

Eva Hoff Tel: 070-623 43 96 

Bo Hansson Tel: 040-54 69 80 

BESÖKSADRESS 

Vår klubblokal, Falkmansgatan 1 
Tel: 040-97 00 99 

POSTADRESS 

Teleseniorernas Förening i Malmö 
Box 17115, 200 10 Malmö 

Bankgiro 741-7678 

HEMSIDAN 

www.tsmmx.se 


