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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
I skrivande stund är det Kristihimmelsfärdsdag och 

vi har haft en lång period av fint väder med mycket 

sol men även en del blåst. När allt nu slår ut i en 

rasande fart känns det som om vintern ligger långt 

bakom oss. Trots det så är det är inte så längesedan 

vi hade årsmöte i TSM och det var många som inte kunde komma på 

grund av att det snöade ganska mycket den 2:a mars. Men 61 tappra 

utmanade vintern och kom på mötet. Mötet avlöpte ungefär som 

vanligt, bl.a. med avtackningar av medlemmar som varit aktiva i 

styrelsen, som aktivitetsansvariga eller på annat sätt. Styrelsen fick två 

nya Lenor som presenterar sig längre fram i detta blad. Speciellt tack 

till Henry Thysell som ledde mötet på ett förträffligt sätt. För att knyta 

tillbaka till vädret så hade vi Mats Andersson som föredragshållare. Jag 

tror alla sett honom i TV där han under många år jobbade som 

meteorolog på SVT. Han berättade mycket kring vårt väder och hur 

man gör prognoser. Vi fick även tips om hur vi själva kan bättra på 

lokala prognoser. Det var mycket frågor, skratt och diskussioner under 

det uppskattade föredraget. Efter mötet följde de flesta med och åt 

lunch på O’Learys.  

I detta nummer kan ni också läsa om hur Karin tyckt det varit att lära 

sig spela bridge. Bridge som så här lång varit vårt framgångsexempel 

på ”ta med en vän aktiviteten”. Vi behöver verkligen fler vänner som 

blir medlemmar i TSM. Efter ännu ett år med en nettominskning av 

antalet medlemmar så börjar det bli dags att mobilisera så att vi i god 

tid hinner vända utvecklingen. 

Självfallet har styrelsen och aktivitetsansvariga en viktig roll att driva 

på för att vi skall få in fler medlemmar men vi klarar det inte själva! 

Det räcker inte att vi i styrelsen engagerar oss utan nu är behovet stort 

av att ALLA medlemmar hjälper till.  

Tänk på att vi självfallet letar medlemmar som jobbat inom Telia men 

också personer som aldrig jobbat inom Telia är välkomna. Visst har väl 

alla några bekanta som skulle kunna komma och ha trevligt 

tillsammans med oss? Ta med dem på någon aktivitet som de är 

intresserade av att prova, det kostar inget! 

Tänk också på att ni inte behöver begränsa er till att hitta kompisar som 

vill göra samma aktiviteter som ni själva gör. Om ni spelar bowling så 

känner ni kanske någon som vill lära sig mer om vin. 

Vi måste öppna upp och tänka så brett som möjligt. Det kan vara en 

bekant till en bekant eller vem som helst som ni känner eller råkar stöta 

på. Jag har skrivit om detta tidigare och det är tråkigt att behöva 

upprepa sig men detta är utan jämförelse vår viktigaste utmaning just 

nu. 

För kännedom så har Boulen flyttat sitt uthusspel till Stolpalösa som 

ligger vid Lindeborgs Idrottsplats. En utmärkt prova på sport för övrigt! 

Vi ser fram emot en härlig sommar med många nya medlemmar. 

Ha det så bra! 

 

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  

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 



 TELE-senioren  TELE-senioren   Sid 2 
 

 

 

Kultur  

  

2018 

11/7 Fars lilla tös Fredriksdal 

21/7 Grillfesten Spillepengen 

26/7 Flotten Malmö Kanal 

18/10  West Side story Malmö Opera 

24/10 Carmen Verkstaden 

22/11 West Side story Malmö Opera 

4/12 La Traviata Malmö Opera 

2019 

25/1 Arlövsrevyn 

22/2 Arlövsrevyn 

27/3 Flygande holländaren Malmö Opera 

14/5 Mathilda Malmö Opera 

 

Glöm inte anmäla dig till 

sommarens grillfest på Spille-

pengen. Den 21 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 31:e augusti är det dags att 

följa i ”Bildsköne Bengtsson 

fotspår” samt besök på Lekoseum i Osby 

Det finns ett fåtal platser kvar så är du intresserad 

anmäl dig snarast! 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 – 43 23 11. 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Sven-Rune Månsson – Christer Persson  

Christina Andersson – Marianne Cronquist 

Ulla Hansson – Marianne Andersen  

Eva Björck – Iréne Nilsson – Christina Nestlén 

 

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. 

 

Lena Hallberg – ny i styrelsen 
Jag heter Lena Hallberg och bor i 

villa i Tygelsjö sen 42 år tillbaka. 

Jag är gift och har tre vuxna söner 

och sex, snart sju barnbarn. Jag 

tycker om att resa och reser på 

golfresor flera gånger om året men 

uppskattar även en resa som bara 

innebär avkoppling och god mat.  

Under mina yrkesverksamma år 

arbetade jag inom vården som läkarsekreterare på 

halvtid. Den andra halvan arbetade jag i vårt famil-

jeföretag med diverse kontorsarbete såsom fakture-

ring, bokföring och övrig ekonomi.  

Jag blev medlem i TSM för ca 12 år sedan via min 

väninna Britt Lindberg. Jag började med golfen på 

sommaren och några år senare blev det även bow-

ling på vintern. Jag är även aktiv i blomsterbindning 

och vinprovning. Under ca fem års tid var jag akti-

vitetsansvarig för cirkelgym, men då vi var för få 

medlemmar fick vi tyvärr lägga ner aktiviteten 

2016. 

Jag har varit revisorssuppleant i TSM under 2017 

och i styrelsen blir mitt uppdrag att bistå kassören.  

Lena 

 

Lena Runermark – ny i styrelsen 
Jag heter Lena Runermark, 66 år i 

skrivandets stund. Min bana på 

Televerket startade som telefonist 

1972. Jag hade läst språk på gym-

nasiet och ville dra nytta av dessa 

kunskaper. Tyvärr så flyttade man 

utlandsavdelningen till Stockholm 

kort efter och jag trivdes aldrig 

med att jobba skift, så en kort tid var jag utlånad till 

katalogavdelningen. Det var när man lade om tele-

fonkatalogen från titel- till förnamnsordning så jag 

har faktiskt korrekturläst telefonkatalogens Malmö-

del. (Det ni!!)  

Därefter blev det Felanmälan, Kabelfelsavdelningen 

och senare Dirigeringen efter att man slog ihop an-

läggning och underhåll. Det fortsatte på Televerket 

Radio och när man bröt ut Rundradion från Telever-

ket så valde jag att följa med till det som senare 

blev Teracom. Där var jag i 12 år och sedan följde 

en del kortare anställningar i privat regi. Min yrkes-

karriär avslutades på snusfabriken i Fosie, där jag 

jobbade i 5 år med personalfrågor.  

Jag är gift med Ulf sedan 33 år tillbaka och fick då 

två bonusdöttrar på köpet. Det har senare utvecklats 
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till 5 barnbarn och 3 barnbarnsbarn, med ett fjärde 

på gång.  

Jag tycker mycket om att ”hålla på” i trädgården 

och har lite egna små odlingar, som potatis, lök, 

jordgubbar och diverse örter och kryddor. Det finns 

inget bättre än att gå ut i trädgården och plocka ihop 

ingredienser till middagen. 

På fritiden spelar jag golf och är ordförande i Dam-

kommittén i Hinton Golf Club, så jag är ju själv-

skriven som medlem i Golfsektionen.  

2015 blev jag tillfrågad om jag ville ta hand om 

blomsterbindningen och det lät som en trevlig ut-

maning. Vi har haft som tradition att göra ad-

ventskransar, som är väldigt uppskattat, och i år ska 

jag försöka få till en träff innan sommaren för att 

göra fina sommarkransar till våra dörrar. 

Under våren har jag även deltagit i nybörjarkursen 

för bridgespelare, ett roligt men krävande spel, där 

jag lärt känna många nya människor och vi har väl-

digt trevligt på våra möten. 

I år valdes jag in, som ledamot, i styrelsen. Det 

känns spännande och utmanande och jag hoppas att 

jag kan leva upp till förväntningarna. Vi är ett glatt 

gäng och det känns bra att få vara med och utforma 

föreningens verksamhet. 

Lena 

 

En titt in i Bridgens värld  
När jag var så ung och jag skrev min ålder med en 

tvåa först så försökte min blivande svärmor lära 

mig och Robert att spela bridge. Vi började gärna 

lite sent på kvällen och jag var alldeles för trött för 

att ta in vad alla dessa bud innebar. Nu ca fyrtio år 

senare gör vi ett nytt försök hos Teleseniorerna.  

Sang, spader, hjärter, ruter och klöver – det hade 

fastnat att buden hette så men så var det ju reglerna 

för när man ska bjuda vilket bud. Alla dessa poäng, 

15–17 sang, 12–19 färg, svaga bud och starka bud. 

Vi lärde väl oss ganska så snart vad vi skulle ge för 

första bud men sen kommer det ett svarsbud och än 

värre att den som sagt det första budet skulle 

komma med sitt svarsbud på svarsbudet.  

Helt plötsligt sitter jag som första person efter given 

och har också öppningskort – fick lära mig att detta 

heter inkliv– aha ytterligare en term att lära sig. Nu 

är vi helt plötsligt fyra personer som sitter och bju-

der. Helt fantastiskt att vi kommer fram till vad som 

är bäst att spela, speciellt när inte alltid buden bety-

der det som visas, t.ex. två klöver kan betyda – har 

du någon högfärg? – inte att jag vill spela två klö-

ver.  

När så de sista tre buden är pass är det dags för att 

spela. Räkna, planera, anta, maska – ja mycket är 

det att fundera över innan det är dags att spela ut.  

Det har varit en rolig vår med mycket skratt tillsam-

mans med kurskamrater och våra ledare. Med 

mycket övning kommer vi säkert att kunna lära oss 

och så småningom att spela med er som spelat efter 

oss. Flera av er har kommit med glada tillrop och 

lite hjälp på vägen. Att vi sedan fick följa med på 

terminsavslutningsresan var ett stort plus. Kul att 

titta på er som spelat ett antal år.  

Nybörjaren Karin 

 

Vårens bridge avslutades "traditionsenligt" med 

bridgeresa till Sassnitz. Vädermässig kommentar: 

Några upplevde att båten rörde sig, men det var 

marginellt. 

Efter en tidig frukostbuffé inleddes bridgen med för 

dagen lottade par. Tävlingen gick över 39 brickor 

över 13 ronder, dvs. full "sysselsättning" under hela 

resan. 

Följande "nya" par placerade sig överst. Första plats 

tog Arne och Yngve, grattis! På andra plats kom 

Siv-Britt och Anders och på tredje Hans och Kuno. 

Totalt var 40 bridgespelare med på resan. 

Ingemar 

 

Bowling 
Vi spelar och tränar på Baltiska Bowlinghallen och 

är ca 42 st. som träffas mellan 15.00-16.00 varje 

torsdag.  

Höstsäsongen för månadstävlingen började i augusti 

2017 och slutade våren 2018. Under året spelas det 

8 ggr månadstävling och man samlar poäng varje 

gång. Årets månadstävling avslutades i april 2018 

och segrare blev Eva Svensson på 60 p! 

  

Årets Topp tio-i-topp 2017–2018 

Eva Svensson 60 p  

Göran Nilsson 53 p 

Leif Åkesson  52 p    

Walter Nordquist                50 p 

Gert Hallberg 50 p 

Leif Larsson  49 p  

Björn Ringström 47 p 

Eva Ringström 44 p 

Sven-Åke Löwgren  42 p  

Bert Larsson  42 p 
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KÄGLAN är en ny tävling där högsta slagpoäng på 

månadstävlan används. Den som har högst slag- 

poäng över 3 serier efter samtliga 8 månadstäv-

lingar blir den som vinner. Denna gång blev det 

Bert Larsson med 609 p! 

 

TSM´s Klubbmästerskap spelades i 3 klasser – A, B 

och C. Klassindelning är gjord utifrån resultatet 

från månadstävlingarna under hösten 2017 samt 

jan-mars 2018.  De 8 bästa i varje klass går vidare 

o.s.v. Därefter spelas semifinalerna och final. 

Klubbmästare klass A blev Göran Nilsson 519 p  

Andra plats Bert Larsson 480 p 

Tredje plats Eva Svensson 472 p 

Första plats i klass B blev Leif Larsson 518 p 

Andra plats Eva Ringström 465 p 

Tredje plats Göthe Göransson 480 p 

Första plats i klass C blev Claes Lindberg 452 p 

Andra plats Kenneth Sörensson 415 p 

Tredje plats Olof Lindgren 499 p  

 

Ett stort GRATTIS till samtliga vinnare! 

 

Seriespel Bowling 2017–2018 

I seriespel har vi 6 lag som deltager i 3-manna på 

Baltiska hallen, 1 lag i 8-manna på diverse hallar 

runt omkring Malmö samt ett 4-mannalag. Både  

8-mannalaget och 4-mannalaget tog andra plats i 

sin serie. Lag 3 och 6 i 3-mannalagen vann sina  

respektive serier. 

 

Vårsäsongen avslutades med samkväm och prisut-

delning i klubblokalen på Falkmansgatan. 

Nya träningstider och seriespel börjar i september 

2018 och pågår fram till april 2019. 

Aktivitetsansvarig Göthe Göransson 

 

TSM har erbjudit Malmö FF sitt stöd 
Eftersom MFF inte har spelat så bra på sistone så 

har TSM passat på att räcka ut en hjälpande 

hand(fot), vi är ju ändå nästan grannar. Ett blandat 

gäng från TSM, ca 25 st., fick först en lärorik och 

rolig genomgång av MFF:s historia. Allt ifrån klub-

bens bildande 1910 fram till förra årets SM-guld. 

År 2018 förbigicks med tystnad. Många av oss som 

varit med de senaste 50–60 åren kände igen en hel 

del av det som våra guider Staffan Tapper och Hans  

Zielinski med stor inlevelse berättade om. Det har 

varit många dråpliga händelser under årens lopp 

både på plan och utanför. Bland annat fick vi veta 

att en skånsk julskinka visades 

upp i Brasilien i december 

1950, inför 30 000 häpna åskå-

dare, se bild.  

När historielektionen var över 

var det dags för en rundvand-

ring i Stadion som den ju heter 

numera. På väg till det omkläd-

ningsrum som används av mot-

ståndarlaget mötte vi sportche-

fen och nya tränaren Daniel An-

dersson, han tittade nyfiket och 

han undrade nog om det bland TSM:arna kunde fin-

nas något intressant nyförvärv.  

I omklädningsrummet fick vi dra på oss den ljusblå 

tröjan. Tyckte nog att vi alla fyllde ut den rätt skap-

ligt. Sen var det inmarsch upp på plan, MFF hym-

nen spelades och vi möttes av tomma(?) läktare 

men det var häftigt ändå. Det obligatoriska lagfotot 

togs och man kan ju undra om någon i denna pryd-

liga samling får ett samtal ifrån Daniel A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tangenterna Bosse Hansson. 
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