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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Så skriver jag min sista ledarspalt efter sex år som  

ordförande. Det känns konstigt, lite overkligt och en  

aning vemodigt. När nästa nummer utkommer i mars  

har TSM en ny ordförande som skriver ledaren.  

Ett tema som återkommit under min tid är – Frihet, ett  

ämne som är mer aktuellt än någonsin.  

Jag hoppas innerligt att alla de människor som är på flykt undan för- 
tryck i alla dess former får sin frihet och kan börja leva ett normalt liv 
igen. Frihet är att få röra sig fritt, resa vart man vill, uttala sig om vad 
som helst, tro på vad man vill – det är frihet för mig. 
Nu väntar ljusare tider för oss, advent, Lucia, jul och nyår. Det innebär, 
för de flesta av oss, glädje och familjehögtider, låt oss ta vara på det 
och vara rädda om varandra. 
Jag har funderat lite kring nyår som firas på olika tidpunkter. I väst- 
världen firar vi nyår enligt den gregorianska kalendern natten mellan 
31 december - nyårsafton och 1 januari - nyårsdagen. Tolvslaget firas 
med lyckönskningar och egna löften som sällan införlivas. 
I antikens Rom offrade man till Janus genom att behandla viktiga 
handlingar. De gav varandra lyckönskningar och gav nyårsgåvor till 
patron. Traditionen med nyårsgåvor har bibehållits i Frankrike och 
Belgien. Den äldre kristna traditionen firade ofta nyåret den 25 
december eller på Maria Bebådelsedag, i Bysans och Ryssland den 
1 september. De hedniska utsvävningarna vid nyårsfirandet krävde att 
nyårsdagen började med en sträng botpredikan. 25 mars var länge 
svensk nyårsdag, det var först på 1500-talets början som det ändrades  
till den 1 januari. Den judiska traditionen firar nyår dels den första 
dagen i månaden Tischri (sep/okt) med det borgliga året, dels med det 
kyrkliga året som startar i månaden Nisan (april). De firar i dagarna två 
och bibehåller en mycket gammal tradition, basunskall på vädurshorn, 
kallas även för basunfesten. Det assyriska folket firar sin nyårsdag som 

de kallar för Kha-b-Nisan. Folket klär sig i nationaldräkter och både 
män och kvinnor bär huvudbonad med fjädrar. I Kina infaller nyåret vid 
den första nymånen mellan 20 januari och 19 februari. Då nyårsfirandet 
är en stor familjehögtid är det den största resehelgen i Kina. Avslutar 
med de iransktalande folken, perser, vissa afghanska folk, kurder m.fl. 
som firar sitt nyår vid vårdagjämningen ca 21 mars och kallas för 
Nouruz. Detta var ett litet axplock av olika nyårsfiranden. 
Tack för ännu ett fint TSM år och för det förtroende ni gett mig under 
mina år som ordförande. 
Jag önskar oss alla en God Jul & ett Gott Nytt År. 
Håcan 
 

 

 

 

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, 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 

19/12 Julgala Malmö Brandkår Malmö Arena 
(2 förest 15.00 o 19.00) 
2016 
9/1 Sällskapsresan Nöjesteatern 
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 
19/4 Blod och eld Intiman 
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 anmälnings-
listor finns i klubblokalen. Planeringen av resor för 
2016 pågår. 
Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 
Kerstin 040 432311. 
 

>>> <<< 

 

Resa till Ö Ströö 
Klockan ringer. 05:30 Dags att stiga upp. Puttar på Eli-
sabet. 
- va e de? 
- dags att gå upp. 
- varför då? 
- du ska köra mig till Falkmansgatan . Jag ska på ut-
färd. Och vi ska äta frukost  
- glöm de´ 
- och? Vem ska köra dig till Kastrup på lördag? Då kan 
du också glömma det. 
- ja ja. Jag får väl gå upp då. 
-  Ja, vi ska på utfärd igen. Denna gång till Öströö. Vet 
inte var det ligger och har aldrig hört talas om det. 

Skall ligga uppåt Skälderviken. Som vanligt är det sam-
ling på Falkmansgatan . Så den vane bussresenär man 
är så får man ta fram de spissiga armbågarna. 
Bussen går 07:30. Vi styr ut från Malmö och tar sikte 
på motorvägen mot Helsingborg.  Med en massa info 
av Annika, vår reseguide, om det vi passerar är vi 
framme vid vårt första stopp. Albertsgården, här blir det 
kaffe med frallor. Albertsgården ligger vid Skälder-
viken strax söder om Ängelholm lite väster ut. Vår resa 
går vidare. Vi ska nu ut på motorvägen igen. Upp över 
Hallandsåsen förbi Laholm och vidare in i Halland. 
Snart passerar vi både Halmstad och Falkenberg. Ätran, 
Nissan, Lagan och Viskan har vi också passerat. Strax 

innan Varberg vänder vi av mo-
torvägen och kör igenom Tvååker 
och är snart framme i Öströö. Här 
är vårt huvudmål. En fårfarm. Här 
väntar en traktor med skrindor 

som vi ska åka i. Vi blir körda ut på ägorna för att titta 
på får och lamm. Det är så kallade Gotlands får. En 
tacka kan få mellan 2-3 lamm om året. Och här på Ö 
Ströö fårfarm finns 500 tackor. De får ca 900 lamm om 
året. Och allt som görs på gården från lamm till slakt 
till färdig produkt är ekologisk. Så fick vi se en fårhund 
i aktion. Tore hette han. En 4 år gammal bordercollier. 
Imponerande uppvisning. Sen var det kossorna, för 
sådana fanns också här. Långhåriga sådana. Och så 
kunde man shoppa i gårdsbutiken. Det blev en mössa i 
fårskinn. Tillbaka i bussen igen. För nu ska vi köra och 
äta lunch på Kvibille värdshus. 
Lunchen som var både god och väl tilltagen och med 
sång och musik, var fläskytterfilé med primörer och 
potatisgratäng. Och på det var det kaffe och kaka. På 
väg igen. Nästa stopp var en gammal lanthandel i  
Simlångsdalen. 
Bröderna Perssons diverseaffär. Kände igen mycket av 
det som såldes här från tiden när man själv växte upp. 
Ute på vägarna igen. Och vi börjar närma oss vårt sista 
stopp, Sånnagården. Här ska vi dricka eftermiddags-
kaffe. Vaniljbulle, kokostop, rull-
tårta och chokladkaka, och allt 
var hembakat. Förutom kakor 
och bröd produceras här gurkor, 
ca 800 ton om året.  
Ja nu återstår bara hemfärden. 
Det har varit en bra dag, lagom 
väder med sol och inte för varmt. Vi var 40 
deltagare från TSM. Vi tackar Annika och Bojan som 
guidade och körde bussen. 
Bengt 
 

>>> <<< 
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Regiontävling i boule 
Vill tacka alla som var med och spelade i Tele-
seniorernas sydsvenska mästerskap i Helsingborg, 

som arrangerades den 9 september. Vi fick en 
otroligt sanslös fin dag i Helsingborg, vilket jag tror 
alla kan skriva under på.  
Resultatmässigt ligger vi inte i topp  -  men vi är på 
gång. Bästa laget från TSM var lag nr. 3 Benny 
Andersson, Ingerlen Frisell och Bengt Johansson, 
de hamnade på elfte plats av 28 lag. Ett av Malmö-
lagen blev dessvärre sist av 28 tävlande lag. 
Det lag som vann hela tävlingen kom från Ystad 
och det är bara att Gratulera!  
Arrangören av tävlingen hade i stort lyckats men 
det finns en del som borde och kunde gjorts bättre. 
- Att införa tidsbegränsade matcher är något som 
borde gjorts för att slippa långa väntetider. 
- Det blev mycket folk på banorna eftersom fyra lag 
skulle dela på en bana. Tolv spelare på en och 
samma bana är helt enkelt för många. 
- Matkön till grilltältet blev besvärande lång och 
kunde kortats om två köer hade serverats samtidigt. 
- Toaletten var inte så fräsch och det skulle funnits 
mer än en.   

 
Visst är vi representativa! 

 
Janne 
 

>>> <<< 
 

Hantverksutställning 
I oktober genomförde våra duktiga hantverkare sin 
årliga utställning. Den var välbesökt och uppskattad 
som den alltid är. Vi önskar våra silversmeder,  
vävare och ”stickerskor” välkomna tillbaka nästa år 
igen! Tack för denna gången! 
Eva 
 

 
>>> <<< 

 

Ljusstöpning 
Wallåkra stenkärlsfabrik är inte bara tillverkning av 
stenkärl, krukor och andra produkter av lergods utan 
Åsa Orrmell som är VD, konstnärlig ledare och 
eldsjäl håller även kurser i ljusstöpning. 
En onsdag i november var vi 12 entusiaster som gav 
oss iväg för att stöpa ljus. Alla var nybörjare utom 
Eva Ringström som varit med en gång tidigare. Det 
började med en introduktion på en ½ timme där vi 
fick lära oss hur man gör och det var nog många av 
oss som nog kände att ska det här verkligen  
fungera? 
Men sakta men säkert började alla hitta vad de ville 
stöpa för ljus och efter ett tag var det full aktivitet i 
lokalen. Vi fick fråga många gånger för det var 
mycket att komma ihåg, men alla hjälptes åt och det 

var mycket skratt och prat. 
I halvtid serverades en god 
macka och en ännu godare 
kaka och det gjorde att alla 

fick nya krafter. 
Efter ca 4½ timme 
hade samtliga fått ihop 
en imponerande mängd 
ljus i olika former och storlekar och vi var mycket 
stolta över vår insats och vilka fina ljus vi tillverkat. 
Åsa hälsade oss välkomna tillbaka nästa år, så vi 
hade kanske inte helt kört slut på henne. 
Alla alster packades in med omsorg i bilarna och 
sen vände bilarna hemåt med mycket nöjda 
TSM:are. 
Tack för en jättetrevlig dag! 
Eva Svensson 
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Juluppehåll Cafeterian Falkmansgatan 
Cafeterians sista öppetdag 2015 blir onsdag 16/12 
och sedan öppnar vi igen 13/1 2016.  
Hjärtligt Välkomna!!  
Eva och Sten 
 

    >>> <<< 

 

Blomsterbindning 
Sedan Eva Dahlström så tragiskt 
lämnat oss, så fick undertecknad tillsammans med 
Barbro Thysell 
frågan om vi kunde tänka oss att hand om blomster-
bindningen och det ville vi naturligtvis. Det har 
varit en omtyckt aktivitet som vi gärna för vidare i 
Evas anda.  
Nu är ju varken Barbro eller jag utbildade, så vi tog 
hjälp av Anette Lövkvist, som är utbildad florist 
och har hållit kurser bland annat hos Vuxenskolan. 
Eva Ringström hade tagit hand om alla saker som 
Eva lämnade kvar så med detta som grund, så 
startade vi första omgången den 25 november 
 

 

 

 

 

Det var 12 glada amatörer som under Anettes 
ledning gjorde jättefina adventskransar att antingen 
hänga upp eller ställa på bordet med ljus i. Vi var 
alla överens om att det varit en riktigt 
inspirerande eftermiddag och be-
stämde att vi gärna vill ha en ny om-
gång till våren, och då göra Påskdeko-
rationer. 
Tyvärr var inte Barbro med den här 
gången (jag har förstått att våra med-
lemmar gärna tar en vända utomlands lite då och 
då) så jag vill framföra ett stort tack till Eva Ring-
ström och alla andra som hjälpte till att återställa 
lokalen. 
God Jul och Gott Nytt År alla! 
Lena 
 

>>> <<< 

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Marianne o Rolf Hjort Birgitta Andersson 
Lisbeth Ekström-Persson Karin Rosén 
Ulla-Britt o Hans Olsson Kennet Larsson 
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.  
 

>>> <<< 

TSM:s Årsmöte  
Boka in 2016-03-04. Årsmötet hålls på Baltiska hallen 
mellan 10.00-13.00. Årets gästföreläsare är Ewa-Gun 
Westford, kommunikationsansvarig Skånepolisen. 
Mötet avslutas med subventionerad lunch på O´Learys 
Swedbank Stadion, för de som så önskar (Lunchbiljett 
säljs på årsmötet). 
VÄLKOMNA! 
 

     >>> <<< 

 

Julknäck 
En klick margarin, 2 dl socker knappt, 2 dl ljus 
sirap, 3 dl vispgrädde. Blanda allt i en kastrull och 
koka försiktigt ca 50 min, rör jätteofta och med 
kärlek. Om du vill ha nötter eller mandel i tillsätt 
detta precis innan du börjar fylla formarna. Gör kul-
provet och fyll i knäckformar!!! 

 

Smarrigt men akta tänderna! 
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