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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Sitter här en härlig höstdag och konstaterar att året 

snabbt går mot sitt slut. Julen närmar sig och snart 

är det nyårsafton igen. Detta innebär att jag snart 

inte är ny ordförande längre utan faktiskt har 

avverkat ett helt verksamhetsår. Jag tänkte dela med 

mig av de erfarenheter och känslor som dessa månader har inneburit.  

 

Vi har som ni vet inlett ett arbete med att planera för framtiden och där 

har vi börjat med att sammanfatta nuläget. Kort ser styrelsen det så här:  

 Stor bredd på aktiviteter, det finns något för de flesta 

 Duktiga och engagerade aktivitetsledare 

 Rimliga kostnader 

 Nöjda medlemmar 

 God ekonomi, balans i budget och reservkapital större än mål-

sättning 

 Bra koll på verksamheten, medlemmar och administration 

Detta är verkligen något vi skall vara stolta över! Det är nog få före-

ningar som kan visa upp allt det fina som vi kan göra. 

Idag är 70% av medlemmarna f.d. Televerket/Telia och 30% har inte 

jobbat där. Detta är en balans som vi strävat efter men vi ser nu att det 

börjar förändra sig. Tittar vi ute ibland aktiviteterna så är det oftast be-

tydligt mer än 30% som inte jobbat inom Telia och detta innebär att de 

medlemmar som inte jobbat på Telia är mer aktiva i verksamheten. 

Som ni vet har vi dessutom dåligt underlag lokalt att fylla på med f.d. 

Teliaanställda. 

Vi ser ändå att vi de närmaste åren borde fortsätta vara en öppen före-

ning med Telia som bas, en slags företagsförening. Detta innebär att vi 

skall vara fler än 50% som jobbat på Telia. En klar men nödvändig för-

skjutning jämfört med idag. 

Vår bredd är en av våra styrkor liksom vårt engagemang, våra duktiga 

aktivitetsansvariga och det bör vi absolut hålla fast vid. 

Då fick ni en uppdaterad liten dos av de funderingar som styrelsen tar 

med sig in i det nya året när vi jobbar vidare med att forma och förbe-

reda TSM inför 2020-talet. Som jag skrivit tidigare så är alla hjärtligt 

välkomna med synpunkter och input kring hur ni ser på framtiden för 

TSM. Det finns naturligtvis massor av andra vägar framåt som man kan 

välja.  

Styrelsen jobbar närmast vidare med att fastställa målbilden samt titta 

på eventuella hinder och risker med att ta sig dit. 

Personligen blir det 2*jul med familjen och nyårsfirande i Tyskland i 

glada vänners lag. När man ibland sätter sig och fundera över vad som 

pågår runt om oss i vårt samhälle och i världen kan man bli lite bekym-

rad och då är det skönt att kunna gå in i TSM bubblan och njuta av allt 

det fina som vi har där. 

Jag önskar er alla en härlig jul och ett gott nytt och spännande år både 

inom TSM och i övrigt!  

 

 

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 
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Kultur  

  

2017 

 

6/1 Snödrottningen Malmö Opera 

21/2 Tänk om Malmö Opera 

21/4  La Gioconda Malmö Opera 

11/5 Aniara Malmö Opera 

14/5 Jag blir nog aldrig bjuden Verkstan 

20/5 Tattoo Malmö Arena 

21/5 Tattoo Malmö Arena 

26/5 Drömmen om Svansjön Malmö Opera 

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040 - 97 00 99 eller 040 -  91 53 65 
 

>>> <<< 

 

Resor/Studiebesök 

Fullständiga beskrivningar över 

kommande resor och anmälnings-

listor finns i klubblokalen.  

Planeringen av resor för 2017 pågår. 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 – 43 23 11. 

 

>>> <<< 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

 

Staffan Hagre 

 

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.  

 

>>> <<< 

 

Juluppehåll Cafeterian Falkmansgatan  
Cafeterians sista öppetdag 2016 blir onsdagen den 

14/12. Vi öppnar igen den 11/1 2017.  

Hjärtligt Välkomna tillbaka då! 

 

 

 

 

Mycket Pang för Pengen 

 
Snart kan vi lägga ännu ett TSM-år till handling-

arna. En vis (?) man sa en gång att pengar på ban-

ken var ett monument över det roliga man inte haft. 

Men så fel, åtminstone för medlemmar i TSM. Vi 

har pengar i kassan och vi har roligt och är engage-

rade.  

Året 2016 har varit ett år med fortsatt högt delta-

gande i våra aktiviteter, totalt sett, och med en eko-

nomi som är stabil. Antalet medlemmar har visserli-

gen minskat men antalet aktiva deltagare i har ökat. 

Telia lämnar ju inte ifrån sig så många pensionärer 

längre, de är ju inte så många över huvud taget. 

Ekonomin för 2016 ser ut att gå jämt ut vilket inne-

bär att vi ligger rätt i våra aktivitetsavgifter och i 

våra omkostnader för aktiviteternas genomförande. 

Planeringen för 2017 är i full gång och det ser ut 

som om vi kan fortsätta med samma omfattning på 

verksamheten. Medlemsavgiften för 2017 spikades 

på årsmötet så den ligger fast, men aktivitetsavgif-

terna kan komma att justeras så kolla på vår hem-

sida www.tsmmx.se strax efter nyår om avgiften för 

din aktivitet har ändrats.  

/Sven-Åke/ 

 

>>> <<< 

 

TSM:s Årsmöte  

Kommer att gå av stapeln den 3 mars 2017 mellan 

10.00-12.00 på Baltiska hallen. Årets gästföreläsare 

är ännu inte klar. Mötet avslutas med subvention-

erad lunch på O´Learys Swedbank Stadion, för de 

som så önskar. Anmäl deltagande på lunchen till 

Annette Johannesson via mail annette.j@ownit.nu 

eller på mobilnr 0709 34 25 78. 

VÄLKOMNA!  

 

 

En riktigt God Jul 

och  

Ett Gott Nytt År 

önskar 

Styrelsen 

samt redaktören!  

 
 

http://www.tsmmx.se/
mailto:annette.j@ownit.nu
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Vinkunskap    
 

Sänder här en hälsning från 

vinvärlden. 

 

Först en fundering över de  

annonser som gör reklam för 

alkoholhaltiga drycker. 

Där skall det enligt lag alltid finnas en varningstext 

under annonsen. En av standardtexterna lyder 

 

HÄLFTEN AV ALLA SOM DRUNKNAR 

HAR ALKOHOL I BLODET 

 

En tanke slår mig att det är lika farligt att bada nyk-

ter! Därför har vi fortsatt våra möten i höst. 

 

Vi har hittills i höst haft 2 träffar i Viniorerna och 

har, som vanligt, provat 4 viner varje gång. Temat 

för varje provning har varit viner gjorda på samma 

druvsort. 

Vi började i september med röda druvor och druvan 

Pinot Noir. Vin på denna druva passar bland annat 

bra till ”gåsen” och därför kom provningen i god tid 

till Mårtensafton. 

Nästa provning gjordes på en lite mer ovanlig vit 

(eg. grön) druva, nämligen Verdicchio. 

 

Vi har nu 2 provningar kvar denna termin och vi 

får se vad det blir för teman. 

Jan Strömberg 

 

>>> <<< 

 

Lakrits- och hallonbräck 
 

Ingredienser 

400 gr vit choklad 

150 gr mjuka bitar salt  

lakrits 

150 gr geléhallon 

 

Så här gör du 

Bryt chokladen i bitar. Lägg i en skål och smält 

över vattenbad eller i mikrougn 

Tillsätt lakrits och geléhallon. Häll smeten på ett 

bakplåtspapper. 

Ställ i kylen för att stelna 

Skär chokladkakan i bitar. Njut! 

Förvaras torrt och svalt. 

 

Blomsterbindning 2016  
 

Åtta damer hade anmält sig till årets bindning av 

adventskransar.  Precis som förra året var Anette 

Lövkvist där och hjälpte oss att få till riktigt fina 

alster. 

I pausen blev det fika – kaffe och Karlsbaderkrans – 

och i ”andra akten” gjorde vi förutom kransar också 

en del bordsdekorationer, som även de var riktigt 

proffsiga.  

 

Alla hjälptes åt att återställa lokalen och när vi skilj-

des åt kan jag nog påstå att alla var nöjda och kände 

att vi haft en riktigt inspirerande eftermiddag.  

Som vanligt var det bara damer, men Henry Thysell 

verkade väldigt intresserad, så vem vet om han an-

mäler sig nästa gång? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till våren återkommer jag med inbjudan till Påsk-

dekorationer och hoppas då att många är intresse-

rade – kanske även herrar!?  

Lena Runermark  
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En vanlig tisdagseftermiddag på  

TSM Bridge 
 

Varje tisdag spelas bridge på klubblokalen med start 

kl 12.30. 

Redan en timme innan starten finns folk på plats i 

lokalen. Några ställer lokalen  i ordning för bridge-

spel och blandar kort, andra är de, som denna dag 

har till uppgift att laga kaffe och inhandla kakor. 

Från klockan tolv börjar sedan lokalen att fyllas av 

förväntansfulla bridgespelare och innan spelet kom-

mer igång hinner många av veckans händelser av-

handlas. 

Fem minuter innan start hälsas de cirka trettio 

bridgespelarna välkomna till dagens spel och om-

beds att sätta sig vid något bridgebord. Därefter tas 

"guidekorten" fram, som visar var spelarna ska 

flytta efter varje spelad omgång. 

 

 
 
Varje omgång spelas två "brickor", dvs. två förblan-

dade kortlekar, och efter sex spelade omgångar är 

det fikapaus med därtill tillhörande fortsatt social 

samvaro. 

 

 
 

Efter pausen fortsätter spelet och resultatet av da-

gens spel kan omedelbart följas på uppsatt bild-

skärm. 

 

 
 

Resultaten efter varje speldag läggs därefter sam-

man, så att vi vid bridgeavslutningen kan kora 

"årets bridgespelare". Vi hinner med att spela cirka 

trettio tisdagar på ett år. 

 

Nyfiken på bridge? 

Är du nyfiken på bridge är du välkommen till 

klubblokalen en tisdag eftermiddag. Du kan också 

kontakta oss via mail eller telefon, se nedan. 

Finns det tillräckligt stort intresse kommer vi också 

att anordna en nybörjarkurs i bridge efter nyår, men 

då måste vi ha din intresseanmälan snarast. 

 

TSM Bridge / Ingemar Mårtensson 

Mail: m.ingemar@telia.com 

Tfn: 0705 470 474 
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