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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Så har vi lagt 2017 bakom oss och har 2018 att se 

fram emot. I förra numret filosoferade jag lite över 

vädret men idag (den 15/1) sitter jag och funderar 

över vad som hänt med vår värld och vårt land. I går 

kväll blev en ung man skjuten 200 meter från vårt 

hus och man kan verkligen undra vart det skall sluta. Det är i stunder 

som denna som jag ofta tänker på två saker: det enda man kan förändra 

är framtiden, och det andra är att det är mycket lättare att ändra på sig 

själv än på andra.  

Det gäller alltså att ta vara på det man har och de möjligheter som varje 

ny dag bär med sig. Att göra saker tillsammans är väldigt stimulerande 

och det är en av de viktiga sakerna med TSM: Tillsammans! 

Att träffas på Öppet hus över en fika och prata världsläget eller gamla 

minnen eller att delta i några av de många aktiviteter som TSM 

erbjuder är en viktig del av vardagen. 

Som ni säkert läst och sett så jobbar vi med att försöka bli fler 

medlemmar även om konkurrensen är hård. ”Ta med en vän” är en 

satsning som vi påbörjade under 2017, där Bridge var först ut. Det blev 

ganska bra resultat, det är 8 personer som nu börjar nybörjarkurs hos 

oss. Vi har även motsvarande aktiviteter inom Bowling, Boule och 

Aktiesparklubb på gång. Vi hoppas naturligtvis att dessa aktiviteter 

skall ge oss nya medlemmar men för att nå framgång behöver så många 

som möjligt engagera sig och ta med en vän på någon av våra 

aktiviteter. Tänk på att det inte alls behöver vara någon som jobbat på 

Televerket/Telia utan alla är välkomna. Om bara 20% av våra 

medlemmar kunde ta med sig en vän då skulle vi kanske kunna öka 

medlemsantalet med runt 50 personer, svårare än så är det inte. Det 

viktiga är att alla hjälper till, någon annan kan inte fixa det.  

Själv har jag nu efter genomgången nybörjarkurs börjat spela Bridge 

och det är verkligen trevligt. Det man slås av är den trevliga 

stämningen, man känner sig riktigt välkommen. Det andra är hur 

välorganiserat det hela är och då är jag tillbaka till våra 

aktivitetsansvariga. Inte bara i Bridge utan inom alla områden, utan er 

hade inte TSM varit vad det är, ni gör ett kanonbra jobb! 

Till sist är det kul att spela Bridge, man får verkligen anstränga sig för 

att hänga med alla duktiga spelare, där flera spelat under väldigt många 

år. 

Vi har alltså plats till fler medlemmar i TSM, tillsammans blir det så 

mycket roligare. Ta med en vän, hjälp oss bli fler! 

Som ni kan se på annan plats i denna tidning och som ni också sett i 

utskicket nyligen så stundar det snart årsmöte. Ännu ett bra sätt att 

träffas och i år blir det dessutom dragning i stödlotteriet för första 

gången på ett årsmöte. Som ni märkt har vi nu gått över att skicka 

information med E-post till de som har. Det är viktigt att öppna och läsa 

dessa mail, information är också ett sätt att vara delaktig och dessutom 

förenklar det för föreningen.  

Vi ser fram emot ett aktivt TSM-år med många nya medlemmar. 

Jag hoppas vi ses på årsmötet, ha det bra framtill dess! 

 

AKTIVITETER 

 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 

Anders Bark, 040-42 22 07 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg., material  

tillkommer  

Lena Runermark, 070-869 59 80 

BOULE, 100 kr/år, subventionerat inomhus, pris 

utomhus ej fastställt! För exakt kostnad se TSM:s 
hemsida 

Bengt Johansson, 070-233 87 05 

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, 070-547 04 74  

ENGELSKA, 100 kr/år 
Ernst Andersson, 070-527 22 23 eller  

Anders Löfgren, 040-611 89 15 

GOLF, 250 kr/år + startavgift per spelomgång 

Stig-Arne Andersson, 070-551 01 01  

GYMNASTIK LÄTT, subventioneras med 

175:-/termin. 

Birgitta Holmgren, 040-13 29 74 

KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med pålägg 

Eva Ringström, 070-529 43 43 

KULTUR, rabatterade biljetter  

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 eller 0730-45 21 70 

LOTTERI, aktuellt pris/lott 

Karin Frick, 040-13 61 01 

PROMENADER, ingen avgift, medföljande betalar 

30 kr/tillfälle 

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

RESOR/STUDIEBESÖK, pris/resmål el. besök, vissa 

resor subventioneras med upp till 200 kr/medlem och 
resa 

Kerstin Lindgren, 040-43 23 11,  

Eva Ringström, 070-529 43 43 

SILVERSMIDE, 7 ggr/kurs, tisdagar 1 235 kr, 

onsdagar 2 250 kr, torsdagar 1 125 kr, mtrl tillkommer 

Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SLÄKTFORSKNING, 150 kr/år 

Björn Ringström, 070-669 20 43 

STYRKETRÄNING, i grupp på Kockums Fritid. 
Årsaktivitetskort subventioneras med 550 kr 

Jan Strömberg, 040-13 60 40 

STÖDFÖRENINGEN, 300 kr/andel och år 

Monica Andersson, 070-554 46 46 

TSM EXTRA, pris/aktivitet. Vissa utvalda aktiviteter 

subventioneras 

Christina Gustafsson, 040-26 27 20  

VATTENGYMPA, i grupp på Kockums Fritid.  

25-kort subventioneras med 330 kr, 10-kort 
subventioners med 165 kr 

Kerstin Blondell, 070-521 45 21 

VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm 

Jan Strömberg, 040-13 60 40 

VÄVNING, subventioneras med 440 kr/år 

Anita Jeppsson, 070-658 65 90 
 

2018 års priser 
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Kultur  

  

2018 

8/2 Fly me to the moon Intiman 

9/2 Arlövsrevyn 

13/2 Pippin Malmö Opera 

20/3 Dylan sällskapet Intiman 

15/4 Brandkårens vårgala Malmö Live 

25/4 Rigoletto Malmö Opera 

24/5 Galakonsert Malmö Opera 

30/5 Parken Malmö Opera 

2019 

25/1 Arlövsrevyn 

22/2 Arlövsrevyn 

 

OBS! Glöm inte att ange antal och namn när ni be-

talar in pengar till Tutti på kontot. Annars har hon 

svårt för att lista ut vem som betalt.  

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040 -  91 53 65 eller 0730 – 45 21 70 

 

>>> <<< 

 

Resor/Studiebesök 
Fullständiga beskrivningar över 

kommande resor och anmälnings-

listor finns i klubblokalen.  

Har du frågor kom till klubblokalen 

eller ring Kerstin 040 – 43 23 11. 

>>> <<< 

 

Förändringar gällande Stödföreningen 
Från och med 2018 kommer det endast att ske  

4 dragningar i stödföreningens lotteri, inte varje 

månad som tidigare. Så färre dragningar men med 

högre vinstbelopp varje gång. 

Dragning sker vid årsmötet (10 vinster á 400kr),  

2:a onsdagen i juni (10 vinster á 200kr),  

2:a onsdagen i september (10 vinster á 200 kr) samt 

vid Lucia (årsdragning med högvinster). 

Vinnarna meddelas personligen, muntligt eller 

skriftligt. Utbetalning av vinst sker genom att vin-

naren meddelar kassören ett kontonummer där 

pengarna skall sättas in.  

Styrelsen 
 

 

Bowling 
Walter Nordquist och Eva Svensson ställde upp i 

PM-bowlingens mixtävling i december där de kom 

på 3:e plats med 1097, endast slagna av ettan med 

11 poäng. Grattis till en fin placering. 

 

TSM:s Årsmöte  
Styrelsen inbjuder alla medlemmar till årsmötet den 

2 mars mellan 10.00-12.30 på Baltiska hallen. Vi 

kommer även denna gång att ha en gästföreläsare. 

Vem det är avslöjas på mötet. Efteråt kan de som 

önskar avsluta med subventionerad lunch på  

O´Learys Swedbank Stadion. Anmäl deltagande på 

lunchen till Annette Johannesson via mail  

annette.j@ownit.nu eller på mobil nr 0709 34 25 78. 

VÄLKOMNA 

 

 >>> <<< 
 

Årsdragning 2017 i Stödföreningen  
Den 13 december hölls årsdragningen i Stödföre-

ningens lotteri och följande lyckliga håvade in  

storvinsterna: 

5 000 kr nr 134 Ingvar Karlsson 

3 000 kr nr 118 Henry Thysell 

2 000 kr nr 52 Viveca Kristiansen 

Ytterligare 15 stycken vann lägre summor. 

Grattis till samtliga vinnare! 

Fullständig dragningslista finns på vår hemsida 

www.tsmmx.se 

 

>>> <<< 

  

Avslutning med luciakaffe 
I samband med stöd-

föreningens årsdrag-

ning serverades det 

kaffe och lussebullar 

och som vanligt var det fullt 

i lokalen. Flera tog tillfället i 

akt och tittade på de fina  

alster som våra duktiga ”stickerskor, silversmeder 

och keramiker ställde ut. Några passade också på att 

köpa en julklapp eller ett fint smycke till sig själv. 

En mycket trevlig avslutning på ännu ett TSM år 

fyllt att aktiviteter! 

mailto:annette.j@ownit.nu
http://www.tsmmx.se/
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Yngve Jarl - Ann Berning - Jan Olsson 

Eva Örnberg - Ann-Kristin Dankell   

Lilian Mellbom - Östen Jakobsson  

Else-Britt Simonsen – Bodil Roupé-Jönsson  

Jan Persson - Margareta Lindström   

Eva Andersson - Alena Södergren  

Torbjörn Christensen 

Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i 

klubblokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi 

har öppet hus varje onsdag mellan 08.30-11.30. Här 

kan Du köpa fika - kaffe o macka för 20 kr -  

umgås, boka resor-/teaterbiljetter och köpa lotter. 

 

Ekonomi 
Då har mitt första år som kassör i TSM avslutats. 

Det har varit ett mycket spännande och intressant år 

med 450 verifikationer att hantera och jag har na-

turligtvis fått mycket hjälp av Sven-Åke. Det har 

inte varit lätt att ersätta Sven-Åke som har varit 

kassör i många år och byggt upp den ekonomi- 

modell som vi nu har.  

Året 2017 har varit ett år med fortsatt högt delta-

gande i våra aktiviteter och med en ekonomi som är 

stabil. Antalet medlemmar har visserligen minskat 

men antalet aktiva deltagare har ökat. Ekonomin för 

2017 har gått jämt ut med några tusenlappar plus, 

vilket innebär att vi ligger rätt i våra aktivitetsavgif-

ter och i våra omkostnader för aktiviteternas ge-

nomförande. Medlemsavgiften för 2018 är oföränd-

rad, men några aktivitetsavgifter har justerats så 

kolla på vår hemsida www.tsmmx.se om avgiften 

för din aktivitet har ändrats.   

Leif 

 
 

 

 

Vid en träff med styrelsen och de aktivitetsansva-

riga var företaget Here We Go Travel inbjudna att 

berätta om sitt koncept. Man har specialiserat sig på 

gruppresor med olika teman för målgruppen 55+. 

Främst är det sportresor men man har även möjlig-

het att komma med egna förslag. Då skräddarsyr de 

resan efter våra önskemål. Några exempel på vårens 

resor: 

- Spela boule i härliga Lloret de Mar 

- Bo på vingård i Toscana 

- Spela golf i Algarve 

 

Det är givetvis upp till var och en att åka med själv 

eller att ordna en resa tillsammans med andra från 

TSM. 

 

Blomsterbindning 2017 
Sista onsdagen i november var det som vanligt dags 

att binda adventskransar. Denna gången var vi bara 

6 stycken men det finns plats för fler till nästa år. 

Som jag sagt tidigare så är det även öppet för her-

rarna. 

I år var kransarna lite mindre beroende på att vår 

handledare Anette inte kunde närvara så jag fick stå 

för inköpen. Men, det blev en lyckad tillställning 

ändå och med både mossa och gran fick vi till några 

vackra adventkransar och även en liten hyacint att 

pryda bordet med. 

 
Lena Runermark 

 

GOLF – DM 2017 

Den 28 augusti spelades det årliga Distriktsmäster-

skapet i golf. Mig veterligt den enda aktiviteten 

inom Teleseniorernas Förbund som spelare från 6  

f.d. Tlo och 1 f.d. Radioområde är representerat. 

Det tycker jag är fantastiskt. Även detta år avgjor-

des det på Araslövs Golf & Resort mycket fina an-

läggning. I år hade klubben försvårat det för oss ge-

nom att vi fick spela 9 hål från den Norra banan och 

9 hål från den södra, som om inte banan är svår nog 

ändå. Banan var i mycket bra skick även om gree-

nerna gäckade oss, som om någon lagt plastfolie 

över ”hål-koppen”. Vi var 9 damer och 30 herrar 

som gav oss ut till spel med förhoppningen att 

krossa banan.  

Även detta år fick vi en kvinnlig segrare från TSM 

– Catharina Björklund – STORT GRATTIS. Da-

merna gjorde som vanligt bra ifrån sig då Barbro 

Henningsdotter kom på 3:e plats och fyra kom An-

nette Johannesson. Bra jobbat tjejer. 

Bland herrarna vann Lars Linder TS Ksd, följt av 

Krister Berg som hade himmaplan.  Hur gick det då 

för TSM? Jo Richard Holmquist blev 3:a, Håcan 
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Norell 4:a och på 5:e plats kom Kjell Johannesson. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog och 

ser fram mot nästa års tävling med ännu flera delta-

gare från samtliga områden. 

Håcan 

TSM Bridge 2017 

Årets TSM Bridge inleddes med ett kort uppstarts-

möte i början av januari och därefter påbörjades 

årets första bridgeomgång som ingår i korandet av 

2017 års bridgespelare/par med samma poängbe-

räkning som tidigare. 

Totalt har under 2017 bridge spelats vid 29 ordina-

rie tillfällen, som legat till grund för att utse årets 

bridgespelare.  

Vårens bridge avslutades traditionsenligt med 

bridgeresa till Sassnitz, där hela resan ägnas åt 

bridgespel. Efter en tidig frukostbuffé inleddes 

bridgen av för dagen "styrd" slump nykomponerade 

par. Tävlingen gick över 39 brickor över 13 ronder, 

dvs. full "sysselsättning" hela resan. Tävlingen 

vanns av Claes-Göran Altengård och Eva Ring-

ström. 

Efter en mycket blöt sommar återupptogs bridge-

spelet som vanligt första tisdagen i september. 

Under senhösten startade TSM en värvarkampanj 

för att rekrytera nya medlemmar till föreningen. Ef-

tersom konkurrensen till andra föreningar är stor 

valde TSM en aktivitet som kallas "Ta med en vän". 

Bridgen var en av de aktiviteter som var först ut, så 

i början av december anordnades en prova på akti-

vitet för bridgen. Glädjande nog kom sju personer 

till bridgeträffen och samtliga fattade tycke, så en 

nybörjarkurs kommer att starta i början av nästa år. 

Sista ordinarie spelomgången, intogs en mycket 

god jullunch efter att halva antalet givar spelats. 

När resterande givar spelats kunde vi kora 2017 års 

bridgespelare och bridgeåret avslutades därefter 

med prisutdelning. 

Årets TSM Bridgespelare blev denna gång Ingemar 

Mårtensson, som i år spelat med Sverre Tengvall 

som partner. 

Efter avslutat bridgespel vid julavslutningen blev 

det kaffe med prisutdelning (bilden). 

 

 

 

 

 

 

 

De tio bäst placerade under 2017 framgår nedan. 

1   Ingemar Mårtensson 

2   Sverre Tengvall    

3   Sune Andrén 

4   Kerstin Lindgren  

5   Maj-Louise och Arne Dahlberg 

7   Bror Linderoth 

8   Ann-Margreth Olsson 

9   Bo Nilsson 

10 Eva Ringström 

 

I år har Anders Bark svarat för alla kortblandningar 

och fungerat som stort stöd. Eva Grahn har under 

året haft hand om kaffekassan på ett föredömligt 

sätt. Aina Andreasson har haft koll på kaffelistan 

och Eva Ringström har medverkat med att ta fram 

prisbordet till årets julavslutning. 

Totalt har närmare fyrtio bridgespelare deltagit i 

årets bridge, med i genomsnitt cirka 30 bridgespe-

lare per spelomgång.  

Under året har bridgen "använt" en del hjärnkapa-

citet hos våra spelare. Varje spelare har tillbringat 

närmare en normal arbetsmånad vid spelbordet, och 

totalt för TSM Bridge har cirka två arbetsår förbru-

kats. 

Ingemar 

 

Ändrad utgivning 
Från och med 2018 kommer Telesenioren att 

komma ut 3 gånger per år istället för 4 som tidigare. 

Ny utgivning blir i månadsskiftet jan/febr, i maj och 

i månadsskiftet sept/okt!  
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