
TELE-senioren, MALMÖ Nr 3 / okt 2018 Sid 1 

 

 

 

Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Sitter och skriver ledaren en härlig tisdag i mitten av 

september en stund innan det är dags att ge sig av 

och spela bridge. Det känns som om sommaren inte 

riktigt är över och visst har den väl varit fantastisk i 

år.  

Under året har jag själv deltagit i olika aktivitetsområden. Det var 

första året som vi var med och spelade golf och utöver detta spelar jag 

regelbundet bridge och har även varit med på grillfesten och resan till 

Osby. Det som slår mig överallt är det fantastiska engagemanget, 

gemenskapen och hur bra arrangerat allting är. Ofta tar man saker för 

givet och vänjer sig vid en hög standard men jag tycker man kan stanna 

upp och reflektera lite ibland. Utan ett stort antal engagerade 

aktivitetsansvariga tillsammans med alla som hjälper dem och utan 

engagerade medlemmar som deltager, så hade vi inte haft en så 

fantastisk förening. Jag känner mig stolt över att få vara medlem och 

ordförande. 

Jag tror att många med mig gärna vill att vi skall fortsätta hålla vår 

höga standard och därigenom också kunna attrahera nya medlemmar. 

Att vi gör det tillsammans är en viktig förutsättning men vi måste också 

inse att en del vill engagera sig mer än andra.  

Våra aktivitetsansvariga och alla de som hjälper dem är motorn i vår 

verksamhet. Det är också viktigt att alla spelar en roll i vår gemenskap. 

Detta gör man enklast genom att delta på olika aktiviteter men också 

genom att sälja in vår förening till vänner och bekanta och varför inte 

vänners vänner. Eftersom vi är en seniorförening är det också viktigt att 

respektera de medlemmar som av olika anledningar inte kan delta lika 

aktivt men som ändå är med och stödjer. Alla kan bidra på olika sätt. 

Som ni kanske hört och även kan läsa om på annan plats i Telesenioren 

så har vi nu startat upp Canasta som en ny aktivitet. Kom och prova på, 

ta med några du känner. Spela kort har de flesta gjort och det är ett 

utmärkt sätt att både gymnastisera hjärnan och ha trevligt ihop med 

andra. Att spela kort är också ett bra sätt att ta med vänner om ännu inte 

är medlemmar men som säkert vill bli det om de får prova på.  

 

I år är det också dags för en liten undersökning kring vad ni som 

medlemmar tycker om TSM och vår verksamhet. Den här gången 

kommer enkäten att se annorlunda ut än tidigare. Dels är den kortare 

och enklare att fylla i, den kommer elektroniskt till er som har mail så 

att ni kan fylla i den på nätet och frågorna är lite annorlunda. 

Att fylla i enkäten och lämna synpunkter och konstruktiva idéer är 

också ett utmärkt sätt att engagera sig. Vi behöver er feedback kring 

vad som är bra, vad vi kan förstärka och vad som inte är lika bra och 

därmed behöver förbättras. Ni kan svara anonymt eller med namn men 

oberoende av vilket så vill vi be er att svara och därmed hjälpa oss att 

bli ännu bättre.    

Vi ser fram emot en härlig höst och vinter 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 
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Kultur  

  

2018 

25/10 Monicas vals Hipp 

1/11 Lunchteater Hipp 

17/11 Z Big Band Limhamn F H 

22/11 West Side story Malmö Opera 

29/11 En handelsresandes död Intiman 

4/12 La Traviata Malmö Opera 

5/12 Brandkårens julgala Malmö Live 

 

2019 

25/1 Arlövsrevyn 

19/2 Ett självmords anatomi Intiman 

22/2 Arlövsrevyn 

27/3 Den flygande holländaren Malmö Opera 

11/4 Farliga förbindelser Hipp 

25/4 Oscar Liljas försvinnande Hipp 

2/5 Kaninen Intiman 

9/5 Guds olydiga revben Hipp 

14/5 Mathilde 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 nya medlemmar hälsas välkomna! 

Tommy Christensson – Kerstin Andersson   

Sven-Erik Persson – Robert Elofsson 

Ingrid Nyberg – Monica Wolf – Lizz Berg   

Rita Andersson – Ing-Britt Molin – Sten Molin 

Margaretha Holm 

 

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. 

 

Juluppehåll  
Cafeterians har juluppehåll från den 19/12 och  

öppnar igen onsdagen den 9/1 2019.  

 

Luciafirande  
Årets luciafika med 

kaffe, lussekatt och 

pepparkakor blir den 

12/12 08.30-11.30 i 

klubblokalen på Falk-

mansgatan 1. Samma 

dag är det årsdragning  

i Stödföreningen.  

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!  

Styrelsen 

 

Julkalendrar 

Även om vi inte är där än så går det fort till jul. Och 

därmed också dags för Bingolottos julkalendrar! 

Som vanligt kommer dessa att säljas av Karin på 

klubblokalen. Ta chansen att vinna fina priser samti-

digt som du stöder TSM. 100 kr, samma pris som 

förra året!  

 

Canasta – välkommen att prova på 
Nu har canastan startat 

men tyvärr med lite för få 

deltagare. Vi har plats för 

många fler.  

Välkommen på onsdagar 

mellan 12.00-16.00 och 

prova på i vår lokal på 

Falkmansgatan 1. Det  

behövs inga förkunskaper.  

Vi lär er spela ett väldigt trevligt sällskapsspel.  

Vid frågor ring gärna Rita 0703 – 29 79 74. 
 

Romprovning 
Fredagen den 16 november mellan 13–15 

blir det romprovning i vår lokal på Falk-

mansgatan. 

Provningen riktar sig till nybörjar som vill lära sig 

om rom och även prova lite. 

Antalet deltagare är begränsat till 20 och det är först 

till kvar som gäller. Priset är 100:-/person. 

Ni anmäler er till Dan Svensson på 0705 – 84 39 39  

eller dansvenss@gmail.com tidigast den 15/10  

kl. 12.00 och senast den 30/10. 

 

Bowling 
Bowlingträningen är nu i full gång och du är väl-

kommen ner för att prova på torsdagar mellan  

15.00 – 16.00 

 

mailto:dansvenss@gmail.com
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Grillfest på Spillepengen 
Den 21 juli var vi drygt 30 TSM:are som samlades 

för den årliga grillfesten. När vi kom bjöds det på 

mousserande vin och stämningen steg snabbt. Till 

skillnad från föregående år var det denna gång strå-

lande sol och otroligt varmt så det blev nästan lite 

slagsmål om sittplatserna i skuggan. Lotteriförsälj-

ningen gick som en dans medan alla väntade på ma-

ten. 

 
Eftersom vi var lite färre än vanligt bjöds det inte 

på helstekt gris utan olika sorters grillat kött som 

lamm, gris och flankstek med goda tillbehör och att 

döma av kön till bordet uppskattades det av alla. 

Under tiden 

vi åt kom 

sånghäftena 

fram och alla 

ställde upp 

med mer eller 

mindre bra 

sångröster. 

Den underbara kvällen gjorde att många satt kvar 

längre än vanligt och pratade och njöt av samvaron. 

Än en gång stort tack till Tutti och Birger som läg-

ger ner ett stort arbete varje år för att vi andra ska få 

njuta av en härlig tillställning! 

Eva S  

 

Golf DM, Regiontävling 2018 
Den 27 augusti i nådens år tvåtusen-aderton var det 

åter dags med Distriktsmästerskap i den anrika 

Golftävlingen mellan ett antal f.d. Teleområden och 

ett f.d. Ro.  På grund av strul på Araslövs GK så 

flyttades tävlingen till den natursköna Wittsjö GK.  

En mycket vacker skogsbana som tyvärr inte fick 

lov att visa upp sig i sin allsköns prakt. Vilket den 

gjorde dagen före, då en del av oss Malmöseniorer 

gjorde en ”inspelsrunda”. När DM dagen kom fick 

vi det tvivelaktiga nöjet att starta med regn. Från 

första hål till och med sista. Sen tog regnet slut.  

54 personer, 1/3-del damer och 2/3 herrar trotsade 

dock detta väder.  

Naturligtvis höll sig Malmöseniorerna väl framme.  

Vi börjar med närmast flagg. 

Det var det vår egen Ewa  

Andersson som kom närmast. 

Inte nog med det, när Ewa 

ändå var på G så drog hon till 

med att ta hem 1:a platsen på 

Damsidan, in på banans par 

(72). 2:a plats Carita Olsson 

(75). På 3:e plats Malmö- 

tösen Annette Johannesson.                               

På Herrsidan tog arrangören 

Krister Berg hem 1:a platsen 

(68). 2:a platsen (73) klippte 

Malmöpågen Arne Dahlberg 

till med. 3:e Göran Olsson 

från Östra Göinge (som för-

övrigt är gift med 2:a prista-

garen Carita på damsidan). 7 Malmödamer av de 

första 10, inte dåligt! På herrsidan var förhållandet 6 

av de första 10 från Malmö.  

 

Fotot ovan visar 1:a pristagarna i mitten o sen faller 

det utåt med damerna vänster och herrarna höger.  

Nästa år så är det Malmösektionen som står värd,  

avslutade vår egen Stickan med. Så det är bara att 

sikta in sig på Wittsjös natursköna bana i slutet av 

augusti. 

Wittsjö Golf Corse 2019 Here we come!!! 

”Putte” 

 

Årets golfare 
2018 blev det Jan Katra som plockade hem den äro-

fyllda titeln tätt följd av Gert Hallberg. På tredje 

plats Eva Björck. GRATTIS! 
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I Bildsköne Bengtssons fotspår! 
Jaha, då var man på resa igen. Denna gång bär det 

av till Göingetrakten. Närmare bestämt till Osby. 

Där ska vi gå på Brio museet och se på vår barn-

doms leksaker. Kan bli intressant. Vem kommer inte 

ihåg dessa träleksaker som taxen och ankan man 

drog efter sig i ett snöre?  

Det är samling på Falkmansgatan som vanligt. 

07:00 går bussen. Vi krånglar oss ut ur Malmö i den 

tidiga morgontrafiken. Tar sikte på E 65, kör av och 

ner på yttre Ringvägen. Kör av mot Lund och följer 

E 22 mot Kristianstad. Förbi nyskördade åkrar 

några betande kor och vindmöllor. Grått, trist väder-

lek - det är ju höst. Regnet hänger i luften. Första 

stopp blir i Kristianstad och här blir det fika på 

Konditori Boulevard. Kaffe och bulle med ost och 

skinka. Nu kör vi mot Osby.  

Lekoseum i Osby är ett museum med Brio leksaker. 

Brio står för Bröderna Ivarsson i Osby. Brio började 

inte med leksaker från början. Utan det var spån-

korgar. Man tillverka 

på vintern och sålde 

på vår/ sommar. Det 

var år 1884. Efter en 

genomgång av Brio's 

historia av den 

mycket duktiga gui-

den Solvey var det 

rundvandring i mu-

seet. Många leksaker 

man kommer ihåg 

från sin barndom.  

Efter Lekoseum var det lunch på Restaurang Bor-

gen i Osby. Helstekt kotlett med kokt potatis och 

alla tillbehör.  

Sen var det ett föredrag om Bildsköne Bengtsson. 

Detta föredrag hölls av journalisten Bertil Sand-

ström. Han har även varit verksam inom SVT. 

Denne Harald Bengts-

son var älskad av folket 

men hatad av alla Sveri-

ges poliser. Av sitt liv 

tillbringade han mer än 

hälften i fängelse. Han 

hade en kompanjon de 

sista åren som även han 

var verksam som inbrottstjuv. En herre som kalla-

des för tatuerade Johansson. Han lär ha varit tatue-

rad från topp till tå utom på händerna. De hade en 

koja ute på en udde vid Finjasjön. Denna var inredd 

med äkta mattor, konst och dyra prydnadssaker som 

de hade lagt beslag på under sina nattliga räder.  

Nu ska vi till Strömsnäsbruk och dricka kaffe och 

äta gräddbullar. Men kaffe blev det inte för kaffema-

skinen strejka. Gräddbullar där emot. Herrgårdstop-

pen heter denna goda bulle. Och det tillverkas  

10 000 – 12 000 i timmen. Och här gjordes bullar 

med olika smaker. De gick mest till utlandet.  

Så var det bara resan hem. Och skönt E dé. För det 

har börjat regna. Det har som vanligt varit trevligt. 

Och vi ser fram emot nästa resa. Kanske Öresund 

runt? 
Bengt J 
 

 

Blomsterbindning 
Onsdagen den 28 no-

vember är det dags för 

vår traditionella 

Blomsterbindning. 

Då träffas vi kl. 12.30 i klubblokalen på Falk-

mansgatan och gör våra adventskransar och  

annat fint att pynta med i advent och till jul. 

Kostnaden för detta ligger runt 250 kronor per 

person och avser material till självkostnadspris 

och adventsfika.  

Föreningen sponsrar med 100 per deltagare så 

du, som medlem, betalar ca 150 kronor. Antalet 

platser är begränsat till 12, så det är ”först till 

kvarn” som gäller. 

Anmälan gör du senast den 16:e november, till Lena 

Runermark på lena@runermarks.se eller  

tfn 0708-69 59 60  

Välkommen till en inspirerande eftermiddag. 
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