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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 

 
Hej du glade läsare, jag börjar med det glädjande att 
TSM fyllt 10 år. Tio framgångsrika år och när jag 
tittar i min kristallkula ser jag fortsatta framgångsrika 
år. Alla ni som genom åren bidragit till framgången – 
stort tack.  
 

Även denna höst har vi haft gemensam utställning där våra duktiga 
vävare, silversmeder, ”stickerskor” och blomsterbindare ställde ut sina 
alster till beskådning och försäljning. För att uppmärksamma de tio 
åren fanns flera av våra övriga aktivitetsansvariga på plats för att vi 
skulle prova på deras aktivitet. 
Alla 100 personer som besökte lokalen var mycket nöjda med 
arrangemanget. 
 

Ännu ett år har jag glädjen konstatera att vår ekonomi är god – ”vi är 
stadd vid kassa”. Det preliminära resultatet för 2013 är i paritet med, 
till o med lite bättre än, budget. Sven-Åke och Eva har tillsammans  
med aktivitetsansvariga gjort en preliminär budget för 2014.  

För några dagar sedan nåddes vi av beskedet att en av demokratins 
största förkämpar gått ur tiden – Nelson Mandela. Tänk er att vara 
fängslad i 27 år varav ca 25 år i en cell så liten att han knappast kunde 
ligga raklång och sova. Han sov på en filt direkt på cementgolvet och i  
cellen fanns ett litet bord samt en pall. Jag har själv besökt cellen där 
han hölls fängslad och det är för mig ofattbart att han överlevt det. Sin 
storhet som ledare visade han när han i sitt första tal i frihet talar om 
försoning mellan de olika raserna i Sydafrika. Nelson Mandela är en 
person jag beundrat och hyst den största respekt för och gör så 
fortfarande, en stor förebild för mänskligheten. 

Så här på höstkanten har ju fotbollsallsvenskan avgjorts. Stort Grattis 
till våra duktiga fotbollslag Ldb FC Malmö o MFF som båda spelade 
him SM GULD – BRAVO. 
Vi har ju också sett ett spännande ”play-off” för fotbollens herrar där 
en VM biljett stod på spel. Det var ju tråkigt att herrarna inte lyckades 
besegra Portugal och därmed kvalificera sig till sommarens VM. 
 
Jag vill passa på och tacka, styrelsens ledamöter, aktivitetsansvariga 
och er medlemmar för det gångna året, ni har gjort många fina insatser 
i trivsamma former. Jag önskar oss alla ett bra 2014. 
Sänder med en tanke så här inför julen: De viktigaste sakerna i livet är 

inte saker.  

 

En God Jul och ett Gott Nytt År! 
Håcan 
 
 
 
 
 
 

 

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 

BORDTENNIS, info kommer senare 
 

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, 070-5470474  

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, 070-5272223 , Anders Löfgren, 040-

611 89 15 

GOLF, 150 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, 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  

SPANSKA, info kommer senare  
 

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 
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 
Fullständiga beskrivningar 
över kommande resor och 
anmälningslistor finns i klubb-

lokalen. Resorna som arrangeras 2014 är: 

9/5 Dagstur till Köge miniby och Gavnö 

22/8 Dagstur till Blekinge  

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 432311. 
 

>>> <<< 

Spanska 

Det har inkommit en del önskemål från våra med-
lemmar att starta en cirkel i Spanska språket. Nu ser 
det ut att kunna ordna sig, en cirkel-
ledare är på gång. Tycker du det ver-
kar roligt att lära sig spanska på ny-
börjarnivå hör då av dig till 
Kerstin Frank, tel 040-422510 eller 
någon annan i Styrelsen. 
 

>>> <<< 

Boule 
Utomhussäsongen är nu slut och det är kul att 
summera vad som hänt i Boulesektionen 2013.  
Den 10 april startade vi upp boulespelet utomhus 
och det kom fyra tappra spelare. Det var ganska 
isigt i vinden och minst en tjock rock kallt. Vi har 
under hela säsongen haft en god tillströmning av 

spelare med rekord den 3 juli då det kom 24 spelare. 
Det rekordet stod sig hela säsongen.  
Vi har haft utbyte med två bouleklubbar vilket har 
givet oss en viss i inblick i hur svårt det är att spela 
boule. 
Den första klubben var ” Stolpalösa” som vi mötte 
på Lindeborgs boulebana 5 juni. Där fick vi på päl-
sen riktigt rejält, det blev 24–3 vilket var ren ut-
klassning. Dagen till ära var det ett strålande fint 
försommarväder som lindrade lite för förlusten. Vi 
hade en trevlig förmiddag med ” Stolpalösa” och 
fick en inbjudan att mötas igen 2014.   
 

Den andra klubben vi mötte var PRO Svedala. Här 
ställde vi upp med sex tvåmannalag. Banorna i Sve-
dala var riktigt svårspelade, de hade kraftiga lut-
ningar och en hårdhet som gjorde dem snabba. Vi 
spelade tre omgångar och när två omgångar var 
klara var det dags för kaffepaus. PRO Svedala ledde 
då med 10-2. Att vi var på väg att förlora matchen 
var det ingen tvekan om. Stärkta av kaffepausen och 
lite ”taktiksnack” gick vi ut till drabbning igen. 
Tredje omgången gick inte mycket bättre, vi förlo-
rade även den med 5-1. Slutresultatet blev 15-3. Jag 
är helt övertygad om att det inte finns många lag 
som slår PRO Svedala på deras hemmabana.  
Två priser delades ut till bästa laget i respektive 
klubb. Monica Andersson o Bengt Johansson, TSM 
fick ett välförtjänt pris som de mottog med stolthet, 
och priset kunde de senare avnjuta i glas.  
PRO Svedala hoppades att vi skulle mötas ingen 
under 2014. 
 

Årets sydsvenska mästerskap i boule spelades i 
Borås och TSM var inbjudna att deltaga, men på 
grund av för få intresserade kunde vi ej vara med. 
Vi får hoppas på större uppslutning 2014. 
 

Boulespelandet för säsongen är dock inte riktigt 
slut, ännu. Vi har varit och ”testspelat” i Bouletofta-
hallen ute på gamla flygfältsområdet. Finns det in-
tresse kommer vi att spela där under hösten och 
vårvintern 2014.  
Det här var några händelser som har utspelat sig i 
TSM-boule under 2013.  
Janne Dahl / Gerth Holmgren  
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Den Blå Planet 
Det kom en fråga om vi 
ville följa med till Den 
Blå Planet utanför Kastrup 
i Danmark. Vem frågade, 
jo TSM Extra. Måndag 
den 11 november bar det 
iväg. Vi (Elisabeth och Bengt) åkte med Benny och 
Monika. Blå Planeten är en modern skapelse i plåt 
och betong strax norr om Kastrup. Det ligger vack-
ert precis vid strandkanten till Öresund. Väl där 
började vi med en fika i cafét, kaffe och kanelbulle. 
De övriga deltagarna som hade åkt Öresundståget 
började ansluta, totalt var vi 23 TSM:are. Vi blev 
guidade runt de olika akvarierna. Vi fick var sin 
modern hörlur liknande en sorts mobiltelefon. Vi 
fick även komma in bakom kulisserna och titta. 
Verkligen intressant att bland annat se dessa enorma 
filter som renar 25 liter/sekund. Och så alla fina 
fiskar. Dessa färgpaletter 
gula, röda, blå, gröna ja 
tusen olika färger. Hajar, 
rockor, sälar, och bläck-
fisk bara för att nämna 
några av de stora. I det 
största akvariet rymdes 

fyramiljoner liter 
vatten. En enorm 
glasruta likt en jätte-
stor tv att titta i och 
en tunnel som om 
man befann sig under 
vatten. Det var en 

trevlig dag och en utmärkt guide och vi vill tacka 
Bosse och Christina för denna sköna dag och det 
fina höstvädret bidrog till en positiv upplevelse. För 
några av oss avslutades dagen på Kustens Pärla 
med en god lunch med öl och vin. 
Bengt 

TSM 10 år -  Hantverksutställning  
 

Vilket 10-års jubileum!!! 
 

Vi var ca 100 personer som 
var närvarande och firade 
TSM:s 10 års kalas den 30 
okt.  
Samtidigt passade alla på 
att se på utställningen som 

 
våra duktiga silversme-
der, vävare, stickare och 
blomsterbindare hade 
denna dag. 

Tårtorna och bullarna med extra pålägg försvann i 
ett nafs. Stort tack till er alla som gjorde denna dag 
så minnesvärd.  
Bosse 
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Årsmöte 
Boka in 2014-03-07. Årsmöte i TSM  
Årsmötet hålls på Kockums fritid mellan 10-13. Årets 
gästföreläsare är Olle Nordkvist från Stadsarkivet som 
berättar om Malmös historia. Mötet avslutas med 
subventionerad lunch, för de som så önskar. 
VÄLKOMNA! 
 

>>> <<< 
 

Klubblokalen 
Höstterminen i klubblokalen avslutas 
den 18:e dec. Öppet hus startar upp 
igen den 8:e januari 2014.  
 

>>> <<< 
 

Bordtennis 
Den nygamla aktiviteten bordtennis är på gång 
igen. Troligen blir det spel på onsdagar i tele-
stationen Dalaplans lokaler. Mer information 
kommer inom kort via hemsidan, i Telesenioren och 
i klubblokalen. 

 
>>> <<< 

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Annette Johannesson Bengt Stenbeck 
Ann-Charlotte Olsson Peter Hansson 
Helen Sellberg Lennart Svensson 
Maj-Louise Dahlberg Åke Reimer 
Robert Nilsson 
 

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.  
 

>>> <<< 
 

Räcker pengarna? 
Nu när vi är inne i årets sista månad och det inte 
återstår så många veckor av aktiviteter i vår före-

ning kan vi konstatera att det ekonomiska läget är 
gott. Den budget som aktivitetsansvariga och  
styrelse knåpade ihop för 2013, för ganska exakt ett 
år sedan, ser ut att bli förbluffande pricksäker. Med 
andra ord har vi gjort vad vi planerat till de inkoms-
ter och kostnader vi tänkt oss.  
Budgeten för 2014 som engagerat alla aktivitets-
ansvariga är nästan klar och den kommer givetvis 
att vara lika pricksäker som årets budget.  
Vi kommer troligtvis att göra vissa justeringar av 
några aktivitetsavgifter så titta gärna på hemsidan i 
början av 2014 och se efter, annars vet din 
aktivitetsansvarige vad som gäller. 
Sven-Åke 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
>>> <<< 

 
 

Från oss alla till Er alla! 

God Jul!! 
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