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Informationsblad för våra medlemmar 

 
LEDAREN 
Välkomna till höstsäsongen där många aktiviteter 

startar upp igen. För en del är sommaren den tid då 

det är högst aktivitetsnivå, för andra börjar den igen 

nu. Oavsett vilket så är semesterperioden över 

(konstigt resonemang egentligen när de flesta av oss inte jobbar) och vi 

laddar för höst och kommande vinter. Sitter själv här en varm eftermid-

dag i början av september och njuter av det sista av årets sommar.  

Det har redan gått över ett halvt år sedan jag blev vald till ny ordfö-

rande i vår fina förening. Tiden som gått har bekräftat min inledande 

känsla av att detta är en mycket välskött förening. Det är en sund styr-

ning, vi har god ekonomi men kanske viktigast av allt, en massa fantas-

tiska aktiviteter som drivs av entusiastiska människor.  

Själv har jag försökt mig på att lära mig spela golf i sommar och det 

har inte gått lysande. Dels är det förbannat (ursäkta) svårt, dels var min 

rygg inte tränad för den här typen av rörelse så nu har jag sträckt (eller 

vad det nu är som hänt) mig två gånger. Jag har tyvärr fått ställa in mig 

på att låta säsongen glida mig ur händerna. Hoppas det blir bättre nästa 

säsong och under tiden blir det träning på gymmet. Tur att vi har sådan 

bredd i vår verksamhet. 

Att vila ryggen har gett mig tid att fundera mer över föreningens fram-

tid, jag flaggade ju för detta i förra numret. Varför gör jag detta? Jag 

skrev ju att det är bra. Det stämmer men vi ser också naturliga föränd-

ringar under åren som kommer och som vi måste fundera över hur vi 

skall tackla. 

Styrelsen har nu beslutat om hur vi skall strukturera vårt framtidsar-

bete. Vi kommer först att lägga ett fundament men vi kan inte göra allt 

arbetet själva! Alla aktivitetsansvariga har en viktig roll att spela ef-

tersom de har den bästa kunskapen om sin verksamhet. Minst lika vik-

tigt är det med input från alla er som är medlemmar. Hur tycker ni att 

Teleseniorerna skall se ut om 5 år? Vi bjuder in er att vara delaktiga. 

Tänk på att delaktighet är något man måste kliva fram och ta, den kan 

man inte tvinga på någon. Ni som är intresserade av att delta aktivt på 

något vis kan väl höra av er så skall vi se hur vi bäst kan organisera det. 

Ni som inte vill vara så aktiva kan i alla fall berätta för oss i styrelsen 

eller någon aktivitetsansvarig om era tankar. 

Man kan ju inte frysa tiden även om man skulle vilja ibland, utan fram-

tiden kommer över oss varje dag. Den tid som varit kan man inte på-

verka utan endast lära sig av. Framtiden är den enda som vi kan på-

verka. Låt oss göra det tillsammans. Styrelsen ser fram emot att höra 

mer om era tankar. 

Som många vet gör vi en medlemsenkät ungefär vart tredje år och nu är 

det dags igen. Vi kommer låta slumpen välja ut 100 medlemmar som 

under oktober får hem ett brev med ett formulär och ett svarskuvert. 

Snälla ni som får detta, hjälp oss genom att svara och returnera era for-

mulär. Detta är också en viktig input till våra framtidsdiskussioner.  

 

Dan 

 

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, 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  

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, 20 kr för fika + bulle med pålägg 

Eva Ringström, 040-13 20 30 

Sten Svensson, 040-811 34 

KULTUR, rabatterade biljetter, utvalda föreställningar 

subventioneras med upp till 100 kr/medlem och 

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, 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 900 kr, ons 660 kr, 

tors 900 kr, kvällskurs/tis 785 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  

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 

 

2016 års priser 



 TELE-senioren  TELE-senioren   Sid 2 
 

 

 

Kultur  

 

2016  

15/10 To see the world when the Malmö Opera 

 light lasts 

21/10 Stockholms Blodbad Hipp 

11/11 I väntan på Godot Intiman 

29/11 Figaros bröllop Malmö Opera 

10/12 Julgala Brandkåren Malmö Arena 

2017 

6/1 Snödrottningen Malmö Opera 

13/1 Arlövsrevyn Arlöv 

27/1 På gränsen Intiman 

17/2 Arlövsrevyn Arlöv 

21/2 Tänk om, tänk om Malmö Opera 

17/3 Skånska Mord Intiman 

19/4 Svek Intiman 

21/4  La Gioconda Malmö Opera 

11/5 Aniara Malmö Opera 

14/5 Jag blir nog aldrig bjuden Verkstan 

20 o 21/5 Tattoo Malmö Arena 

26/5 Drömmen om Svansjön 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.  

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 432311. 

 

>>> <<< 

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

 

Annika Olofsson Peter Pålsson 

Sven-Åke Andersson Ingulf Kjellander 

Karin Gundersen Kenneth Hardborn 

 

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 20 kr -, umgås, 

boka resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  

 

Ny redaktör 
Eftersom vår tidigare redaktör för 

Telesenioren kände att hon ville 

syssla med lite andra saker blev jag 

tillfrågad om jag ville försöka. 

Känns inte helt enkelt att ta över efter en sådan 

stjärna som Eva, men vi heter ju i alla fall lika så 

det kanske kan hjälpa mig lite.  

Således heter jag också Eva (Svensson i efternamn 

och gift med vår ordförande) och jag har  gått med 

på en ”provanställning” i alla fall. Jag slutade arbeta 

på Telia för drygt ett år sedan så jag har inte varit 

med i TSM så länge. Men jag tycker det är en häftig 

förening med massor av aktiviteter som man kan ta 

del av. I nästan hela mitt liv har jag spelat bowling 

så självklart är jag med i den sektionen. Försöker 

också lära mig spela golf men det är supersvårt, så 

det kommer att ta tid innan det är lönt att gå med 

bland våra duktiga golfare.  

Jag har två flickor och 5 barnbarn och med Dans två 

barn så blir vi en stor familj. Som alla som har barn-

barn säkert vet, tar dessa en del av ens lediga tid. 

Och eftersom vi älskar att resa så försöker vi göra 

detta så mycket som tid och ekonomi tillåter. 

Telesenioren skriver inte sig själv så jag är beroende 

av input från er. För min del är det ett utmärkt till-

fälle att lära känna fler i föreningen. 

 

>>> <<< 

 

Luciafirande  
Årets luciafika med kaffe,  

lussekatt och pepparkakor 

blir den 14/12 08.30-12.00 i 

klubblokalen på Falkmans-

gatan 1. Samma dag är det 

årsdragning i Stödföre-

ningen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!  

 

>>> <<< 

Hantverksutställning  
Våra duktiga silversmeder, väverskor och ”stickers-

kor” passar på att ha sin årliga hantverksutställning 

samtidigt som Luciafirandet den 14/12 09.00-12.00 

i klubblokalen. Missa inte detta!!! Varmt välkomna!  

Barbro 

>>> <<< 
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Grillfest på Spillepengen 
I juli var det återigen 

dags för Tuttis och 

Birgers grillfest på 

Spillepengen. Det var 

inte lika fint väder i år 

som tidigare, men det 

satte inte ner humöret 

hos alla glada 

TSM:are.  

 

Välkomstdrinken avnjöts under glatt minglande och 

medan maten grillades färdig kunde de som ville 

testa på pilkastning, kubb och boule. Därefter var 

det dags att avnjuta den härligt grillade grisen med 

många goda tillbehör. De som frös lite i den kyliga 

blåsten värmde sig med snaps och öl eller vin så 

stämningen var hög. Det hördes många glada skratt, 

som vanligt när TSM träffas. Efter kaffe och kaka 

var det dags att dra hemåt. 

Tack Tutti och Birger för allt arbete ni lägger ner så 

vi andra kan få njuta av en skön eftermiddag. 

Eva S 

>>> <<< 

Samsö 
Nog minns väl många av oss när man åkte till 

Dragör och handlade. Och man köpte ost. Bland 

annat Samsö och Maribo. Hela kylen och skafferiet 

lukta pecka. Men dom var ju så goda. Och nu är vi 

på väg just till Samsö. Denna ö ligger mitt i 

Kattegatt en bit in i Stora Bält och har c:a 4000 

invånare. Förutom ost så produceras också potatis 

och rödbetor samt inte att förglömma ÖL 

och snaps! 

Vi samlas som vanligt på Falkmansgatan. 56 

deltagare vilket är nytt rekord. Bussen går kl. 06:30. 

Vi åker ut mot Öresundsbron. Denna bro som var 

min arbetsplats 1997 - 2000. Visste ni att pylonerna 

är Sveriges högsta byggnadsverk med sina 210m 

öh. och med en segelfri höjd på 36m. 

Pepparholmen, denna konstgjorda ö, är gjord av 

muddermassor från tunnel och segelränna. Kastrup, 

Tornby och Örestad passeras och vi kör mot 

Roskilde. Där finns ett vikingaskeppsmuseum som 

är mycket sevärt.  

Vidare mot Kalundborg där vi ska ta färjan till 

Samsö. På färjan blir det fika med kaffe och 

rundestycker. Det var lite i underkant. En bulle och 

lite smör. Så man fick ordna det på egen hand. 

Hittade ett bord med mjukost och marmelad till 

damernas förtjusning på bordet intill. En och en 

halv timme ska färjan ta.  

Nu är vi på Samsö i byn Ballen. Och på smala vägar 

kör vi runt lite på ön. Kolby Kås var en hamn där 

drottning Margarete brukar lägga till. Vi åker 

vidare. Nu är vi i Permelile och här finns en 

gårdsbutik. Det var mycket fritidskläder och annat 

smått och gått. Här fick vi också prova svartvinbärs- 

snaps och öl. Ut på vägarna igen. Genom byar som 

heter Tranebjerg, Pillemark och Onsbjerg. 

Och snart skall vi äta lunch. Jag säger bara wooah. 

Vilken lunch.!!! Först macka med någon sill och 

mandelpotatis; sen nästan en halv kyckling. Till 

detta två Tuborg och en snaps. Restaurangen heter 

Perlen och ligger i Sälvig.  

Efter lunch bär det av norrut till Nordön. Nordby 

och Samsös högsta punkt. Härlig utsikt över hela 

Nordspetsen och Själland på andra sidan vattnet. Ut 

på vägarna igen - nu söder ut. Vi skall ner till Ballen 

igen och ett besök på Köbmansgården. Här kan man 

handla fruktsnapsar av vinbär, jordgubbe, krusbär, 

äpple och många andra frukter. Här serverades vi 

kaffe av egenproducerade kaffebönor .  

Så bär det av till färjan igen som skall ta oss tillbaka 

till Kalundborg. Och nu återstår bara hemfärd. Det 

har varit en trevlig resa. Samsö är en trevlig ö som 

man mycket väl kan ta en semestervecka på. 

Mycket att göra med fina bad och restauranger. Men 

jag tyckte det var lite mycket buss. Och så saknar 

jag Annika och den glade chauffören Bojan! Men vi 

hade tur med vädret. På hemvägen blev det 

frågetävling om danska språket. Det delades 

dessutom ut pris till bäst samlade poäng.  

Bengt 

>>> <<< 

Bouletävling mot Stolpalösa 
Boulematch  mot Stolpalösa har blivit lite av en 

tradition för oss boulespelare i TSM. Vi var in-

bjudna till spel på Lindeborg den 14:e september 

som skulle visa sig vara en av årets varmaste dagar.  

Den här gången kändes det som om vi var lite extra 

peppade, för vi har alltid förlorat med  ganska stora 

siffror och nu i år ville vi verkligen försöka snygga 

till siffrorna. Båda klubbarna ställde upp med tio 2-

mannalag och i vanlig ordning skulle vi spela 3 

matcher. Efter två spelade matcher var ställningen 

11-9 till Stolpalösas fördel och nu kände vi att det 

fanns en möjlighet till vinst. Tyvärr nådde vi inte 

ända fram och Stolpalösa vann efter en jämn kamp 

matchen med 16-14.  

Det bästa laget i "Stolpalösa" var Edla o Ove med  3 
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vinster + 26, 2:a Arne o Lars 3 vinster + 21 och 3:a 

Siv o Sven 2 vinster + 8. 

Bästa laget  i TSM var  Eva Ringström o Kennet 

Larsson   2 vinster  + 10,  2:a Birgitta Persson o 

Janne Dahl  2 vinster + 8 och delad 3:e plats Elly 

Johansson o Bengt Johansson  2 vinster - 4 , Gerth 

Holmgren o Rolf Frisell   2 vinster - 4. 

Janne delade ut pris till bästa lagen i TSM/boule o 

"Stolpalösa", ett pris som skall nydes koldt på bal-

kongen. Nästa år tar vi dom... 

Eva R 
>>> <<< 

Golf DM, Regiontävlingen 29 augusti 

2016 på Araslövs Golfklubb 
För att komma väl förbereda drog 16 TSM:are till 

Araslöv GK dagen innan tävlingen. Tanken var att 

ladda upp med inspel och ”hygge”. Uppladdningen 

var kraftig redan vid avfärd tidig morgon. Det 

blixtrade, mullrade och regnade rejält hela resan till 

Kristianstad. Att det skulle bli golfspel var det inte 

någon som trodde. Men det verkar som om 

TSM:arna denna dag hade god kontakt med vår 

herre, för strax innan våra starttider så tog regnet 

slut och vi fick en kanonfin dag på banan. Eftersom 

vi inte blev blöta på banan så var vi några stycken 

som fuktade oss i den varma badbaljan efter 

avslutat spel, se bild. 

 

Resultatet av detta sköna bad fick olika 

konsekvenser för damernas och herrarnas spel 

dagen efter. Eller så blev herrarna trötta efter den 

superba 3-rätters menyn vi fick på kvällen. 

Det var 58 glada teleseniorer från Jönköping, 

Växjö, Kalmar, Kristianstad och Malmö som 

samlades inför dagens tävling. Efter kaffe och fralla 

var det dags att ta sig an Araslövs utmanade 

golfbana. Efter ca 5 timmars spel och många slag 

för flertalet av oss visade det sig att TSM:s damer 

var i mycket gott slag denna dag. Om det var 

uppladdningen med varmbad som gjorde susen vet 

jag inte men jag konstaterar att 1:an Ewa Andersson 

och 3:an Catharina Björklund i damklassen var de 

som badade längst kvällen innan. 2:an Anita 

Peterson nöjde sig med övrigt ”hygge”. Så helt klart 

lönar det sig med uppladdning, i alla fall för damer. 

Oavsett varmbad eller ”hygge” så hade TSM:s 

herrar en mindre bra dag på banan. Det var bara 

Arne Dahlberg med sin 3:e plats i herrklassen som 

visade framfötterna denna dag. Vann gjorde Krister 

Berg med Dick Svalner som tvåa, bägge från 

Kristianstad. 

Sen kan jag inte undvika att berätta om en rolig 

episod som hände i min boll på banan. Som 

golfspelare är man ju van vid att leta boll, oftast sin 

egen men även andras. Denna dag på hål 2 letade vi 

tre herrar efter våra bollar som av någon 

outgrundlig anledning hade hamnat lite snett. När vi 

hade hittat våra 3 bollar och de låg prydligt 

placerade på green såg jag att en av herrarna 

fortfarande gick och letade. Jag upplyste honom om 

att det låg 3 bollar på green. Jag vet, svarade han 

men jag letar efter min vagn. Han hade en elvagn 

och hade nog inte stängt av ordentligt när vi letade 

boll. Enligt golfreglerna får man leta boll i 5 

minuter, hur lång tid man får leta vagn har jag ingen 

aning om. Men vi letade en god stund. När vi nästan 

gett upp fick jag syn på en driver som stack upp en 

bra bit in i buskaget bakom green, där stod hela 

ekipaget säkert 75 meter ifrån stället där han ställde 

vagnen, ridå;-) 

Vid tangenterna Bosse Hansson 
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