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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Det är svårt att inte filosofera över sommarens väder 

nu när hösten närmar sig. Eller förresten har det 

kanske varit höst hela tiden…. Tråkigt har det varit i 

vart fall. 

Själv har jag börjat försöka spela golf den här 

säsongen och då lägger man extra mycket märke till hur vädret är. Golf 

är svårt även utan blåst och regn och man blir verkligen inte imponerad 

över SMHI’s förmåga att göra väderprognoser. Inte mycket som slår in 

faktiskt.  

Utöver motion och frisk luft så behöver min hjärna också aktiveras och 

ett bra sätt är ju att spela Bridge. Här gäller det att kunna alla buden, 

minnas de stick som gått och spela korten smart. Inte så lätt det heller 

men väldigt kul. Så se upp, snart är jag på gång! 

Golf och Bridge är ju som alla vet bara två av många aktiviteter som vi 

erbjuder och vi vill att fler skall komma med i vår gemenskap. 

Styrelsen kommer nu att ihop med en del aktivitetsansvariga jobba 

fram aktiviteter för att öka medlemsantalet och du kan läsa lite mer om 

det på annan plats i detta blad. Vi behöver hjälp av er alla för att nå 

framgång. 

Vi håller också på att ta fram ett litet informationsblad som man kan 

lämna efter sig när man i olika sammanhang träffar folk som kanske 

skulle ha intresse av att vara med i TSM. Det saknas några foto som 

skall tas inom kort men sedan är det klart att kopieras upp.  

Vi har nu tillsammans med SeniorNET tagit fram ett erbjudande om IT-

utbildning. Det är 6 av TSM’s medlemmar som började redan den 15 

september på Bellevue Park. Det skall bli spännande att höra vad de 

tycker.  

Den 11 oktober har styrelsen möte med alla aktivitetsansvariga och vi 

får då också besök av Fritidsnämndens ordförande i Malmö Stad, Frida 

Trollmyr. Vi skall göra vårt bästa för att visa upp en bild av TSM med 

allt vi erbjuder och hur välskött föreningen är. Självfallet skall vi också 

ta upp ekonomiska frågor. Andra föreningar får t.ex. lokalkostnads-

bidrag men det får inte pensionärsföreningar. Frågan diskuteras och vi 

hoppas kunna vara med och påverka. En del avgifter vi betalar som 

t.ex. hyra av bowlingbanor tycker vi är orimligt höga så även detta 

hoppas vi kunna påverka.  

Vidare kommer vi framöver att säkra upp innehållet i Telesenioren 

genom att den kommer ut 3 gånger per år. Idag är det 4 nummer per år 

och det har inte alltid varit lätt att fylla dem med intressant innehåll. 

Alla bidrag är alltid välkomna, ju fler desto roligare. 

TSM Extra är på gång att återaktiveras och det finns nu en lång lista på 

intressanta och roliga aktiviteter utöver de som rullar mer kontinuerligt. 

Håll ögon och öron öppna, livskraften kommer ju från att många 

deltager. Har ni förslag på trevliga aktiviteter så hör gärna av er till oss 

i styrelsen.  

Vi får hoppas på en fin höst/vinter med mycket spännande och ro-

liga aktiviteter. Kanske vi ses där! 

  

 

 

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, 070-547 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, 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, 070-554 46 46 

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 

28/9 Angels in America Hipp 

13/10 Det svarta Vattnet Intiman 

19/10 Lakmé Malmö Opera 

27/10 Butterfly Verkstan 

2/11 Evigt ung Intiman 

7/11 Spelman på taket Malmö Opera 

25/11 Sound of Music Nöjesteatern 

16/12 Julgala Malmö Arena 

 

2018 

9/1 Fröken Julie Hipp 

18/1 Arlövsrevyn 

8/2 Fly me to the moon Intiman 

9/2 Arlövsrevyn 

13/2 Pippin Malmö Opera 

20/3 Dylan sällskapet Intiman 

25/4 Rigoletto Malmö Opera 

24/5 Galakonsert Malmö Opera 

30/5 Parken Malmö Opera 

 

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. 

>>> <<< 

 

Våra medlemmar hälsas välkomna! 

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. 

 

Juluppehåll  

Cafeterians sista öppetdag 2017 blir onsdagen den 

13/12 och sedan öppnar vi igen 10/1 2018.  

 

 

Luciafirande  
Årets luciafika 

med kaffe, lusse-

katt och pepparka-

kor blir den 13/12 

08.30-12.00 i 

klubblokalen på 

Falkmansgatan 1. 

Samma dag är det årsdragning i Stödföreningen. 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!  

Styrelsen 

>>> <<< 

Hantverksutställning  
Även i år kommer våra mycket duktiga silversme-

der och ”stickerskor” att ha sin årliga hantverksut-

ställning samtidigt som Luciafirandet den 13/12 

09.00-12.00 i klubblokalen. Missa inte detta!!! 

Varmt välkomna!  

>>> <<< 

Julkalendrar 
Tänk vad tiden rusar iväg. Snart jul. Så det är dags 

att köpa Bingolottos julkalendrar hos Karin på 

klubblokalen. 100 kr, samma pris som förra året!  

 

>>> <<< 

En bouledag i Helsingborg 
Vakna kl 06:00. På med kläderna och ut med vov-

ven. Frukost och sen iväg för att hämta Rolf, Inger-

len och Birgitta ute på Bouletoftahallen. Iväg igen 

nu mot Helsingborg. Vi ska ju spela Tsm Syd-

svenska Mästerskap. Gps tar oss hela vägen dit. 

Detta mästerskap skulle egentligen spelats utomhus. 

Men som vädret är så blev det flyttat till en inom-

hushall. En multihall för olika aktiviteter. Skate-

board, dans, boule, musik och lite till. Jättefin an-

läggning. Här fanns även kafeteria där man kunde få 

lite till livs.  

Det var lag från Växjö, Jönköping, Ystad, Helsing-

borg, Varberg och Halmstad. Spelet då? Jo, det var 

väl lite si och så med det. Jag spela ihop med Bir-

gitta A och Gert T. Första spel förlust med 13 – 0, 

andra med 13 - 2. Tredje med 13 - 5 och sista vann 

vi med 13 - 7. Men det fanns andra ljus på himme-

len. Birgitta P, Anita L, och Lars A fick till det med 

tre vinster och en förlust. Aina, Sonny, och Rolf F 

med två vinster. Calle, Ann - Margret och Ingerlen 

med två vinster. Alltså blev det åtta vinster och åtta 

förluster.  
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Vann gjorde ett lag från Varberg. Det var 26 lag 

med tre spelare i vart lag som gjorde upp om det 

hela. Så det var en del spelare. Det var en trevlig 

dag om än att man fick vänta ganska så länge mel-

lan spelen. Det hade varit bättre om man hade tids-

begränsat till 45 minuter per spel. Vi blev tillfrå-

gade om vi kunde ha evenemanget nästa år. Men 

som det ser ut på Bouletoftahallen i dagsläget måste 

vi tacka nej. Så vi får se tiden an hur det blir fram 

över. Det var i alla fall trevligt. Och alltid roligt att 

träffa andra spelare.  

Bengt J 

 

Grillning på Spille-

pengen 14 juli - 

Ömsom vin ömsom 

vatten 
Fransk nationaldag eller 

födelsedag för kron-

prinsessan Victoria var 

inget som bekom ett 60-tal glada TSM:are fredagen 

den 14 juli. För när Tutti o Birger traditionellt bju-

der in på grillfest med helstekt gris med tillbehör så 

är de flesta på plats i mycket god tid. Platser boka-

des med allehanda mjuka material, det ska sittas be-

kvämt i glada vänners lag. De dukade borden fylls 

snabbt med vin och ölflaskor, tror det dök upp en 

och annan vattenflaska också. Tidigare år har det 

varit lekar och tävlingar innan maten men det ver-

kar som om detta tillsammans med den vanligtvis 

höga ljudnivån under måltiden har stört de boende i 

Arlöv. För nu var kommunen i gång med att an-

lägga 4 meter höga vallar runt hela anläggningen. 

Så det blev mingel och skumpa drick istället. Solen 

sken och värmde ganska skönt. Grillmästaren med-

delade att det var tid att hugga in på den grillade 

grisen och som vanligt blev det rusning till serve-

ringsbordet.  

Vet inte vilken 

marinad grillmäs-

taren använt men 

den måste ha haft 

inslag av ”snacke-

vann” för det tog 

inte många tuggor 

innan det var fullt 

ös på TSM:arna. 

Kan också berott på att innehållet i vattenflaskorna 

var konstant, så var dock inte fallet med vin och öl-

flaskorna.  

Lagom till att grisen var aväten började det små-

dugga, men det var inget som bekymrade festdelta-

garna utan nu kunde man konstatera att vi har väl-

digt kreativa och förutseende medlemmar i TSM. 

För nu kom det fram paraplyer, ponchos och alle-

handa andra ”täckande” saker ur de medhavda väs-

korna. Kaffet med valfri avec avnjöts under dessa 

skydd med vissa avbrott av solsken. Stämningen 

blev högre och högre och mitt i detta kom dagens 

överraskning, en speleman dök upp och sjöng väl-

kända låtar till allas stora belåtenhet.  

Sen blev det som vanligt drag-

ning i lotterierna med många 

extrapriser, tror nästan att alla 

vann. 

Så stort tack Tutti och Birger, 

och alla andra som frivilligt 

hjälper till, för att ni ser till att 

vi får ha denna trevliga efter-

middag. Undertecknad, syns 

under röd poncho på bilden, 

ser redan fram emot nästa års 

evenemang. 

Bosse H 

 

>>> <<< 

 

Ta med någon du känner – Bring a Friend 
För att försöka öka medlemsantalet kommer vi med 

start under hösten att dra igång träffar inom några 

olika aktivitetsområden. Man skall få information 

om TSM, om aktiviteten som sådan och inte minst 

få prova på. Tanken är att alla vi som medlemmar 

skall ta med någon vi känner (eller inte känner så 

väl) till dessa träffar. Vi är då där som en slags fad-

der vilket visar ett tydligt engagemang i de som vi 

försöker värva. 

Vi har inte plats till fler överallt men vi kommer att 

börja med Bridge, Bowling, Boule och Aktiespar. 

Ni kan ju redan nu börja fundera på vem ni skulle 

vilja ta med och introducera i vår gemenskap.  

Vi erbjuder mer än de flesta med fin bredd, välorga-

niserade aktiviteter med engagerade ledare. Vår 

prisbild är bra och vi har en bra möteslokal. Toppar 

man detta med en trivsam miljö och god ekonomi 

har man ett oslagbart erbjudande som fler borde få 

ta del av. Det kommer mer information kring detta 

via mail, hemsidan och i Telesenioren så håll ögo-

nen öppna! 

Styrelsen 
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Linnés Råshult & Luffarmuseum i Diö 
Den 23 maj 1707 föddes Carl Linneaus i Råshult i 

Småland en mil från Älmhult. Och där formades 

han till den botaniker, läkare och vetenskapsman 

han blev. Och det är dit vi ska åka. 

Efter en liten försening så kom då bussen. Och 46 

glada Tsm seniorer klev ombord och blev välkomna 

av vår chaufför som denna gång kom från Kristian-

stad Buss. Vi krånglar oss ut ur Malmö och tar sikte 

på E 4 -  E6 norr ut. Vi vänder av E-vägarna 

och kör in på väg 23 mot Höör, Hässleholm och 

Växjö. Upp genom det vackra skånska landskapet 

där höstskörden är i full gång. Kor hästar och får 

betar fridfullt på ängarna. Och ett och annat rådjur. 

Och in i Smålands djupa skogar. Vårt första stopp 

är just Råshult i Diö. Här ska vi avnjuta vår 

morgonfika. Vi började med en rundvandring av 

självaste Carl Linne.  

 
En enastående guide i hans värld. Det han inte 

visste om Carl Linne E är inte värt att veta. Visste 

ni att C L odla bananer te och mullbär redan på 

1700 talet? Vi fick veta en hel del om Carl Linne. 

Hur han börja att intressera sig för flora och fauna. 

Vilka skolor han gick i. Varför han namngav växter 

på latin. Och lite till. Det mesta av C Ls samlade 

verk så som brev, manuskript och vetenskap finns 

bevarade i London. Efter denna jätte trevliga guid-

ning blev det kaffe och macka på caféet . Här serve-

ras allt kravmärkt och ekologiskt.  

Nu är vi tillbaka i bussen igen för vidare färd till 

luffarmuseet och hönsalotta och Snacke Per. Snacke 

Per hette egentligen Gö-

ran Johansson, en före 

detta journalist som har 

öppnat och driver detta 

eminenta ställe. Han stod 

och tog emot alla och 

hälsa och tog alla i hand. 

Det var musik när vi gick 

in i etablissemanget. Två 

dragspelare och en banjo.  

Först fick vi en vandring i glasets historia berättad 

av Snacke Per. Från 1500 talet fram till våra dagar. 

Och så fick vi gissa på en glasflaska som visade sig 

vara ett tandborstfodral. Mycket trevlig.  

Vet ni hur man blev luffare? En lag från 1300 talet 

förbjöd lösdriveri. Om man blev angiven kunde an-

givaren få angivarpenning. Och det vara till mitten 

av 1800 talet. Då var det en smart luffare som kom 

på ett knep. Han började att göra vispar av kvistar. 

Och när han blev angiven som lösdrivare kunde han 

visa.att han gjorde något och sålde. Sen var det om 

luffarna. Eller rättare om Kosta - Lasse. En tusen-

konstnär. Fiffi till tusen. Vandrade från Kosta till Ki-

runa två gånger i sitt liv.  

Därefter blev det lunch. En rik-

tig luffar lunch bestående av 

ägg o sill, kroppkakor, ister-

band, köttbullar och stekt 

fläsk. Därtill lingondricka. Och 

mellan varven underhöll Sveri-

ges Cultband. Jätteduktiga mu-

siker som har varit ute i hela 

världen och spelat. Sen var det 

dax för kaffe och äkta småländsk ostkaka. Serverad 

som sig bör med vispgrädde och lingon. Och under 

tiden vi njöt av läckerheterna berättade Snacke Per 

om luffarkonst. Måleri och ståltrådskonst.  

Även denna resa har ett slut. Det har varit så trevligt 

på båda ställena vi besökte. Ser fram emot nästa 

resa.  

Bengt J 
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