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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Sitter och funderar på vad jag skall skriva om. Det 

var ju inte så länge sedan förra numret av Tele-

senioren kom ut och då handlade det mycket om 

vårt årsmöte. 

Den mesta tiden sedan årsmötet har för min del gått 

åt till en spännande resa som ni kan läsa mer om på sidan 3. TSM är 

också på en spännande resa där styrelsen håller ihop arbetet med att 

förbättra vissa saker och förstärka andra.  

I förra numret skrev jag lite om medlemssituationen. I vårt framtids-

arbete har vi konstaterat att vi behöver vara 3–400 medlemmar för att 

kunna upprätthålla den fina bredd som vi erbjuder. I skrivande stund är 

vi 358 medlemmar så det ser bra ut. Tyvärr ser vi dock att medlems-

antalet minskar och har så gjort under några år. Sedan årsskiftet (då det 

mesta händer) har 38 medlemmar lämnat föreningen och vi har fått 15 

nya. I genomsnitt har vi tappat ungefär 12–15 netto/år och skulle årets 

trend håll i sig är vi snart under 300. Vi måste alltså bli fler!  

Gärna fler f.d. Teliaanställda men också andra som vill vara med. Vi 

behöver marknadsföra oss mer aktivt men samtidigt så måste vi säkra 

upp att vi kan ta emot de nya medlemmarna ute i våra aktiviteter. Vi har 

fullt eller ganska fullt på en del ställen och inom andra områden finns 

det gott om plats. Styrelsen, de aktivitetsansvariga, ja alla medlemmar 

måste mobilisera och fundera på vad som kan göras. Det är också 

jätteviktigt att behålla så många medlemmar vi kan och här finns det 

mer att göra även om en del avgångar hänger samma med att åldern så 

att säga tar ut sin rätt. 

Det finns olika grupperingar bland f.d. Teliaanställda som vi kan jobba 

med. Det är t.ex. telefonistträff den 12 maj och då skall jag dit och 

prata om TSM. Ni är säker med i olika nätverk och grupper där det 

finns nya medlemmar att värva.  

TSM erbjuder, genom vår bredd, något som är ganska unikt. Våra kva-

litativa aktiviteter till mycket bra priser för att nämna några. Vi tänker 

också starta upp riktade aktiviteter med öppna hus både brett och för 

enskilda aktiviteter. Vi tror även det är viktigt att man är ”fadder” till 

potentiella medlemmar. Följ med dem till TSM - ”ta med en vän”. 

 

En av våra fyra viktiga värderingar är ENGAGEMANG.  

Om många gör lite händer det mycket.  

Om många hjälps åt blir det mindre jobb för var och en.  

Engagerade medlemmar är viktiga för att värva medlemmar och för att 

vi skall kunna ta emot fler inom olika aktivitetsområden. Gör gärna 

mycket men det är väldigt viktigt att var och en gör något. 

 

Vi får hoppas på en fin sommar med mycket trevligheter, både 

inom TSM och på andra håll. Varför inte anmäla sig till vår trev-

liga grillfest den 14/7? Jag hoppas vi ses där och på andra ställen! 
 

  

 

 

AKTIVITETER 

 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 

Anders Bark, 040-42 22 07 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  

Lena Runermark, 070-869 59 80 

BOULE, 75 kr/år, subventionerat inomhus/fritt 

utomhus 

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, 070-5470474  

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  

KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med pålägg 

Eva Ringström, 040-13 20 30 

KULTUR, rabatterade biljetter  

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

LOTTERI, aktuellt pris/lott 

Karin Frick, 040-13 61 01 

LÄTTGYMPA, 550 kr/termin, subventioneras med 
175:-/termin. 

Birgitta Holmgren, 040-13 29 74 

PROMENADER, ingen avgift, medföljande betalar 
30 kr/tillfälle 

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

RESOR/STUDIEBESÖK, pris/resa besök, vissa 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 960 kr, ons. 710 kr, 

tors. 960 kr, kvällskurs tis. 835 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, 040-42 12 21 

TSM EXTRA, pris/aktivitet. Vissa aktiviteter 

subventioneras 

Christina Gustafsson, 040- 26 27 20  

VATTENGYMPA, 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 

Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 

 

2017 års priser 
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Kultur  

  

2017 

20/5 Tattoo Malmö Arena 

21/5 Tattoo Malmö Arena 

25/5 Gökotta Bokskogen 

12/7 Hotell-liggaren Fredriksdal 

14/7 Grillfest Spillepengen 

25/7 Flotten, picknick Södertull 

27/10 Butterfly Verkstan 

7/11 Spelman på taket Malmö Opera 

 

2018 

25/4 Rigoletto Malmö Opera 

24/5 Galakonsert Malmö Opera 

30/5 Parken Malmö Opera 

 

Glöm inte anmäla dig till 

sommarens grillfest på Spille-

pengen. Den 14 juli ”bjuds” 

det på helgrillad gris med till-

behör och trevligt umgänge 

med andra TSM:are! 

 

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.  

- Den 29:e augusti reser vi till 

Linnés Råshult & Luffarmuseum i 

Diö 

Denna resa är fullbokad! 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 – 43 23 11. 

 

>>> <<< 

Stödföreningen – ändrade regler 
Styrelsen har ändrat följande vad gäller stödföre-

ningen: 

* Man behöver inte längre vara medlem i TSM för 

att köpa lotter i stödföreningen 

* Vi har tagit bort taket för hur många som kan vara 

med. Därmed kan det bli ändring av vinsterna. 

Styrelsen 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

 

Birgitta Nilsson Anette Christensen  

Inger Holmqvist     och  Rickard Holmqvist 

 

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 för 20 kr -  

umgås, boka resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  

 

>>> <<< 

Vattengympa 
Varje torsdag träffas ca 10 stycken entusiaster från 

TSM och deltar i vattengympa på Kockums Fritid. 

Med en bra ledare, som hela tiden kommer med 

glada tillrop till bra musik, är det lätt att hänga med. 

Rörelserna utförs under vatten för att få bättre mot-

stånd men det gör nytta på ett skonsamt sätt. Och 

roligt är det. Har man väl börjat är det svårt att sluta. 

Totalt är det mellan 70–80 deltagare, mest vithåriga 

pensionärer, men vi skulle gärna se fler från TSM. 

Man löser ett årskort på Kockums för 275 kr och 

därefter köper man ett 10 eller 25 kort. Årskortet är 

inte subventionerat men däremot klippkorten. 

Välkomna in i vårt glada gäng! 

Kerstin 

>>> <<< 

Aktier 
Aktier som sparform anser många vara både kom-

plicerat och dyrt. 

Vid små belopp blir ofta kostnaderna höga och det 

kan vara svårt att veta vad man skall satsa på. Man 

kan naturligtvis köpa fondandelar, då slipper man 

tänka på vilka aktier som skall handlas, men de som 

tjänar mest på fonder är fondförvaltarna. Vill du 

själv ta hand om förtjänsten är det bättre att satsa på 

egna aktier. För att minimera höga omkostnader el-

ler om du tycker det är svårt att välja vilka aktier du 

skall satsa på, kan du gå med i en aktiesparklubb. 

TSM har f. n. tre aktieklubbar. Klubbarna träffas 

normalt en gång i månaden, då de går igenom sin 

aktieportfölj och bestämmer om något skall säljas 

eller köpas. Vi har plats för fler klubbar. Jag har 

flera intressenter, men för att starta en ny klubb be-

hövs c:a 8–10 deltagare. Är du intresserad? Skicka 

ett mail till anders.43.bark@telia.com och anmäl 

dig. 

Anders Bark, aktivitetsansvarig för TSM:s aktie-

sparklubbar. 

mailto:anders.43.bark@telia.com
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Rundresa i Japan 

I slutet av mars – början av april gjorde vi en fan-

tastisk rundresa i Japan under 12 dagar.  

Efter en lång flygresa landade vi i Tokyo vid sön-

dag lunch. Rejält trötta men en buss tog oss smidigt 

till hotellet där vår guide Peter väntade. Ingen rast 

och ro utan direkt tog han oss med på en rundvand-

ring i de närmsta kvarteren kring Shinjuku – säkert 

för att hålla oss vakna efter tidsomställningen men 

också för att vi skulle äta!  

Redan där första kvällen upptäckte vi många skill-

nader mot hemma. På många av restaurangen vi åt 

på tog man av skorna när man gick in, satt vid låga 

bord så golvet var nedsänkt för att benen ska få 

plats och sist men inte minst – man äter med pin-

nar! Detta blev en utmaning under hela resan, spe-

ciellt för Eva men det gjorde också att det var omöj-

ligt att lägga på sig de där extra semesterkilona. 

Första dagen besökte vi även Shinjuku-stationen, 

Tokyos mest trafikerade tågstation med 3 miljoner 

resenärer varje dag och 163 (!) utgångar. Vi lärde 

oss hur man köper biljetter (knepigt när man inte 

förstår och kan läsa språket) och vi kan stolt säga 

att några dagar senare åkte vi själv från denna sta- 

tion. Men det gällde att hålla tungan rätt i mun så 

man gick ut genom rätt utgång. 

Under de följande 4 dagarna i Tokyo lärde vi känna 

denna storstad med över 12 miljoner invånare. De 

två första dagarna regnade det och då upptäckte vi 

att ALLA japaner har paraply. Trots detta är det 

ingen som krockar med varandra på trottoarerna.  

 
 

Vi såg många tempel och helgedomar, besökte Edo 

Tokyo Museum där vi fick en föreläsning om Ja-

pans historia, gick in i världens största teknikvaru-

hus, strövade på marknader – ja listan kan göras 

lång. 

 

Med Tokyo avklarat tog vi tåget upp i bergen till ett 

traditionellt japanskt värdshus.  

Där levde vi ”japanskt” vilket innebar att vi gick 

klädda i bomullsrockar, badade i varma källor, åt en 

traditionell Kaiseki-middag (12 rätter) samt sov på 

futon-madrasser på tatami-mattor. Verkligen an-

norlunda. 

 
 

Nästa dag for vi vidare med snabbtåget Shinkansen 

till Okayama som är en fin kuststad. Där besökte vi 

en speciell japansk trädgård med olika anlagda mil-

jöer som skiftar efter årstid. 

 

Vi for vidare till ön Naoshima där hela besöket gick 

i konstens tecken. Vi såg många annorlunda skapel-

ser, bland annat av Yayoi Kusama som är känd för 

sina jättepumpor.  Även för den som inte är konstin-

tresserad var det en trevlig dag som gav lite an-

norlunda perspektiv. 

 

En av höjdpunkterna på resan var besöket i Hiros-

hima där den första atombomben över Japan föll 

den 6 augusti 1945. När vi gick i Peace Memorial 

Park var det svårt att inte bli berörd. Vi såg Atomic 

Bomb Dome som är den enda byggnaden som finns 

kvar sedan den dagen. En imponerande syn var 

också alla de tusentals papperstranor i regnbågens 

alla färger, handvikta av skolbarn över hela världen 

och som placerats i minnesparken.  

 

De sista dagarna av vår resa tillbringade vi i Kyoto, 

som är mysigare än Tokyo. Vi fick bland annat 

prova på zen-meditation samt vara med om en  

traditionell teceremoni. Alldeles speciellt var ett 

uppträde av en äkta geisha. Eftersom körsbärsträden 

stod i full blom besökte vi Moriyama-parken där  

japanerna samlas och firar in våren. Det var en häf-

tig syn att se alla dessa japaner som åt och drack, 

sittandes på presenningar med skorna snyggt ställda 

utanför.  

Det går inte att beskriva allt det fantastiska vi fick 

uppleva men vi kan varmt rekommendera en resa 

till Japan. 

Eva & Dan 
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Bowling - så gick det 2016/2017 
Säsongen 2016/2017 av-

slutades den 27 april med 

upplösningen av månads-

tävlingen och årets må-

nadsmästare blev Eva 

Svensson. Eva avslutade 

den sista och åttonde om-

gången i tävlingen med 

nästan full pott – sju po-

äng. Grattis! 

På andra plats kom Leif Åkesson tätt följd av Sven-

Åke Löwgren som trea. 

 

Under säsongen har 52 Tsm:are varit nere i bow-

linghallen och av dessa kan man säga att ungefär 40 

personer har varit flitiga bowlare och deltagit mer 

än 12 torsdagar. 

 

Klubbmästerskapet utspelade sig under de tre första 

torsdagarna i april. Deltagarna var indelade i tre 

klasser beroende på vilket resultat man uppnått i 

månadstävlingen sedan september 2016. Totalt var 

det 24 bowlare som hade kvalificerat sig och anmält 

sig till mästerskapet. Finalerna i de tre klasserna 

gick av stapeln torsdagen den 20 april.  

Segrare i klass A blev Leif Larsson som vann över 

Leif Åkesson som därmed tog andra pris. Tredjepris 

gick till Gert Hallberg. 

 

 
 

I B-klassen tog Christer Sjöbeck hem segern efter 

en jämn kamp mot Ernst Dieter. Tredjepris gick till 

Leif Nilsson 

 

 

Klass C blev en ren damfinal med Kerstin Nilsson 

som segrare över Ann-Christin Jörgensen. Tredje-

pris gick till Åke Thunberg. 
 

 
 

Förutom dessa interna tävlingar har vi deltagit i 

pensionärsserier och tävlat mot lag från sydvästra 

Skåne. I tremanna serien har vi deltagit med 6 lag 

med totalt 24 spelare. Bäst placerade i denna serie 

blev TSM2 med Sven-Åke Löwgren, Göran Nilsson 

och Roland Krook som blev två i sin serie. 

Dessutom har vi ett 4-mannalag och ett 8-mannalag 

och dessa blev treor i sina serier. 

 

Eva Svensson och Walter Nordquist deltog i  

Pensionärsmästerskapet den 2 maj men det blev 

ingen framskjuten placering för någon av dem. 

 

Vi har ständigt prova-på-erbjudande i bowlinggrup-

pen. Ni som ännu inte kommit loss och kommit ner 

till oss i Baltiska Hallen - gör slag i saken, lär er 

rulla klot! 

Sven-Åke 
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