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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Nyligen hemkommen från en fantastisk rundresa i 

Kanada och Alaska så blev det plötsligt höst. TSM 

golfen har till exempel tävlat färdigt för i år och 

vinteraktiviteterna tar över.  

För att fortsätt vara tjatig så måste vi hjälpas åt att 

skaffa nya medlemmar. Så här lång under 2019 har vi fått in 26 nya 

medlemmar men tappat 33. Att upprätthålla och helst öka medlems-

antalet är en viktig målsättning för oss och det är därför vi så ofta 

trycker på just detta. 

Som jag skrev i förra numret så testade vi att dela ut 800 flyers (TSM 

reklam) utanför Seniormässan men vad vi kan se har det inte gett något 

resultat. Det känns mer och mer säkert att det allra bästa sättet att skaffa 

nya medlemmar är att vi som redan är medlemmar försöker få med våra 

vänner och deras vänner. I dagens samhälle betyder kontakter väldigt 

mycket och därför måste vi hjälpas åt.  

Våra många och fina aktiviteter är motorn för att behålla och få nya 

medlemmar. Vi har också sett att våra medlemmar är väldigt nöjda med 

aktiviteterna. Det råder ingen tvekan om att om man är aktiv så känner 

man sig friskare. Att röra på sig och använda hjärnan är bra oberoende 

om man känner sig frisk eller om det tar emot.  

TSM Extra har nu kommit igång på riktigt med många trevliga och 

intressanta aktiviteter. Intresset är stort och det bådar gott för framtiden. 

Just när det gäller TSM Extra så är ju detta aktiviteter av 

engångskaraktär och det är öppet för alla att komma med förslag. 

Kanske har ni varit med om något trevligt som ni vill att fler skall få 

chansen att uppleva? Kontakta Christina Gustafsson när ni har idéer 

kring vad vi kan göra tillsammans. Resa till Österlen, Torups Slott, 

Kalkbrottet och Vinprovning är några av årets extra aktiviteter. 

Under nästa år är det dags att starta upp planeringen av vårt 30 års 

jubileum år 2021. Någon som vill vara med och hjälpa till? Hör av er 

till styrelsen i så fall. 

Inom kort kommer också årets enkät kring vad alla medlemmar tycker 

om vår verksamhet. Förra året nådde vi ett resultat på 63 i det så 

kallade Net Promotor Score (NPS) och i år har vi som mål att nå 70. 

Når vi det, så har vi många som är ”Ambassadörer” och dessa är väl 

lämpade att sälja in TSM till andra så vi kan bli fler.  

Det är en fantastisk helhet som TSM erbjuder och vi vill bli fler! 

 

Vi ser fram emot en fortsatt tillströmning av aktiva medlemmar! 

 

Luciafirande 2019! 
Årets luciafika med kaffe, lussekatt och pepparkakor blir den 11/12 08.30-11.30 

i klubblokalen på Falkmansgatan 1.  

Samma dag är det årsdragning i Stöd-föreningen. Då utlottas ett förstapris på 

5000 kr, ett andrapris på 3000 kr, ett tredjepris på 2000 kr och 4-8:e pris på 1000 

kr vardera samt 9-16:e pris på 500 kr vardera. 

Våra duktiga hantverkare inom TSM kommer också att ha sin årliga utställning – 

missa inte det! 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!  

 

 

AKTIVITETER 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 

Anders Bark, 040-42 22 07 

BOULE, 100 kr/år, subventionerat inomhus, pris 

utomhus rabattkort 600 kr samt enstaka entré 

70kr/gång, seriespel 10 kr/omgång/deltagare 

Bengt Johansson, 070-233 87 05 

BOWLING, 240 kr/termin, PM 340 kr/säsong,  

8-manna och 4-manna 40 kr/tillfälle 

Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 

Ingemar Mårtensson, 070-547 04 74 

CAFÉ-KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med 

pålägg Eva Ringström, 070-529 43 43 

CANASTA, 100 kr/år  

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  

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 

SILVERSMIDE, se hemsidan för närmare 

information  

Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIM VATTENGYMPA, i grupp på Kockums Fritid.  

25-kort subventioneras med 330 kr, 10-kort 

subventioners med 165 kr 

Kerstin Blondell, 070-521 45 21 

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  

VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm 

Thomas Lindström, 070-587 38 39 

 

2019 års priser 
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Kultur  

  

2019 

10/10 Orlando Hipp 

12/10 Stjärnkväll Brandkåren Slagthuset 

15/10 Minnestund Intiman 

31/10 De skyddssökande kvinnorna Intiman 

28/11 Skönheten och odjuret Malmö Opera 

29/11 Inget får hejda premiären Verkstan 

7/12 Julgalan Brandkåren Slagthuset 

 

2020 

9/1 En handelsresandes död Intiman 

17/1 Arlövsrevyn 

23/1 Hedvig and the angry inch Hipp 

14/2 Arlövsrevyn 

25/2 Prekariatet Intiman 

3/3 Orfeus i underjorden Malmö Opera 

2/4 Tartuffe Hipp 

18/4 Vårgala Brandkåren Slagthuset 

22/4 Rickard ovan regnbågen Malmö Opera 

28/4 Halva månen Intiman 

19/5 En midsommarnattsdröm Malmö Opera 

25/5 Humaus, gästspel Cirkus Hipp 

 

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! 

Susan Carlsson – Bertil Andersson – Kerstin Roos  

Lars Ljungkrantz – Barbro Karlsson   

Tommy Carlsson – Christina Lundqvist  

 

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 öppet till och med den 18/12 och 

öppnar igen onsdagen den 8/1 2019.  

 

Julkalendrar  

Tiden rusar iväg och innan vi vet ordet av är det jul 

igen. Och därmed också dags för Bingolottos jul- 

kalendrar! Som vanligt kommer dessa att säljas av  

Karin på klubblokalen. Ta chansen att vinna fina 

priser samtidigt som du stöder TSM. 100 kr, samma 

pris som förra året!  

 

Bingolottos uppesittarkväll  
I år kommer vi även att sälja  

bingolotter till årets uppesittar-

kväll den 23 december.   

 

 

Årets grillfest! 
Den 1 augusti var det åter dags för TSM:s populära 

grillfest som denna gång var på nytt ställe, Kvarnby 

Golf & Bykrog. Tyvärr var inte vädergudarna med 

oss utan det blev till att sitta inne. Men vad gjorde 

det? De 80 glada ”passionärerna” som anmält sig 

såg ändå ut att njuta av tillställningen.  

Alla fick ett glas bubbel i handen när man kom och 

stämningen steg snabbt. Därefter serverades en  

härlig grillbuffé. Vin och öl hämtades i baren där 

May-Lis S, Lena R och Lena H var tillfälliga  

bartenders.  
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Som vanligt såldes det lotter med fina vinster och 

det blev nästan huggsexa men det löste sig och alla 

fick möjlighet att köpa. 

Vår ordförande Dan Svensson hade skapat en  

spännande musikquiz med många kluriga frågor så 

diskussionerna gick höga hos deltagarna. Till slut 

korades dock det vinnande laget. 

Stort tack till alla som hjälpte till att ge oss ännu ett 

trevligt tillfälle att minnas i glada vänners lag. Vi 

ser redan fram emot nästa års grillfest. 

Eva Svensson 

 

3 gårdar på Österlen 
Namnet Österlen är belagt i en skrift från 1847 av 

prästen Nils Lovén. Beteckningen Österlen lansera-

des av redaktören för Cimbrishamns Bladet Johan 

Osterman och Theodore Tufversson som fick i upp-

drag att skriva en turistbroschyr över bygden.  

Broschyren "Till Österlen vill jag fara" utgavs 

1929. Och från den tiden började man använda  

begreppet Österlen. Sedan har Fritiof Nilsson Pira-

ten använt namnet i sina böcker. Österlen kommer 

från uttrycket Österlent som i sin tur betyder att åka  

österut eller att åka till sydöstra Skåne.  

Och det är dit vi 52 glada TSM:are ska åka på vår 

resa. Vi styr ut ur Malmö och tar sikte på E 65 söder 

ut. Första stopp blir på rastplats Bjärsjö för en 

snabb kopp kaffe och en fralla då detta inte ingick i  

programmet.  

I bussen igen för färd till vårt andra stopp som är 

Köpingsbergs Vingård. Här skall det bli provsmak-

ning av vin. Ägaren Carl-Otto tar emot när vi går av 

bussen. Han är utbildad civilekonom och skolad vid 

franska universitet i Sorbonne. Där träffade han 

några som hade växt upp på vingårdar i champagne 

distriktet. De blev vänner och fick jobba på en av 

vingårdarna. Så han fick tycke för det med vin. Väl 

hemma i Sverige igen och efter diverse jobb inom 

ekonomiska firmor tänkte han att det var dax att 

börja med vin. Först fick vi se på vinstockarna. Ett 

fält med jämna rader och välansade plantor.  Det är 

mest Chardonnay och Pinot druvor som odlas.  

Vinet är mousse-

rande framställt 

enligt champagne-

metoden. Vi fick 

prova två olika. 

Båda var mycket 

goda. Och så fick vi se en sabrering, alltså när man 

öppnar flaskan med en sabel.  

Samling igen för färd till 

Blåsingsborg. Här ska vi 

äta lunch. En tvåstjärnig 

restaurang och konferens-

hotell. Vi börjar med sal-

lad. Sen var det kalvstek 

med primörer, potatis och 

sås. Efterrätten var morotskaka med vispgrädde.   

Mätta och belåtna är vi på bussen igen.  

Vårt sista stopp är Gunnarstorps Gård utanför 

Hammenhög. Här framställs kallpressad rapsolja. 

Men först en eftermiddagsfika i deras café. Vi får en 

guidad tur i konsten att pressa rapsolja. Rapsen skall 

först rensas, torkas och sedan pressas. Och inget går 

till spillo. Rensat går till strö och restprodukten av 

rapsen - så kallad rapskaka - går till mycket man 

kan göra på det. Baka bröd, kanelbullar och ha i 

matlagning. En kul grej var att alla som var med 

blev vägda på vågen där man väger in rapsen.  

3 800 kg. Cirka 72 kg per individ.  

Det fanns också en butik där 

man kunde köpa olika produk-

ter av rapsolja. Sen återstår 

bara vår hemfärd.  Det har  

varit en trevlig och lärorik 

resa. Och vi hade tur med  

vädret.  

Bengt Johansson 

 

 

Flotten 

Tisdagen den 16 juli var det dags för TSM-tur med 

Flotten. Det var 19 glada seniorer som reste med 

och lyssnade på (och sjöng med) trubaduren om-

bord, njöt av det vackra vädret och "medhavt". 

 

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

kommen ner för att prova på torsdagar mellan  

15.00 – 16.00 
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I väntan på det 

vita guldet! 
 

TSM rundtur till 

Kalkbrottet i  

Limhamn. 

 

När vi satt och väntade i bussen på att vår guide 

från Malmö Stad skulle dyka upp, strilade regnet 

ymnigt ner. Guiden infann sig, ursäktande sin sena 

ankomst. Nu startade färden in genom grinden på 

Kalkbrottsgatan 114, mot det vita guldet. 

På vägen ner stannade vi i backen för att få en  

information om grundaren av Kalkbrottet R.F. Berg 

och hans gärningar och idéer. Sedan gick färden 

mot första stoppet i det stora hålet. 

Avstigning 

av bussen 

vid det 

konstverk 

som pryder 

plattan i 

botten på 

brottet.  

Bestående 

av cementfigurer som liknar monopolhotell figurer i 

lite större format. Uppställda i fin formation. 

Sedan in i bussen. För färd lite lägre ner i brottet. 

Mera information väntade oss nu, sittande kvar i 

bussen. Kalkbrottet mäter 1300 x 800 m och har ett 

djup på 65 m. Vidare går det ett spår uppe vid  

kanten med en omkrets på 4 km. Som rekommen-

deras att besöka en natt vid månsken. Då man kan 

skåda de nattaktiva djuren som har sin hemvist i 

brottet. 

Ett fint avbrott 

på vardagens 

slit och släp.   

Så avslutas  

dagens event 

med en uppsti-

gande färd mot 

grinden, där ett 

50-tal deltagare 

från TSM Malmö nöjt kunde återvända hem med 

informationen, kalksmaken i munnen och regn i  

håret. 

En fotande TSM medlem - Benny 

 

 

 

Golf DM på Wittsjö GK 
Årets distriktsmästerskap i golf bland Tele-

seniorernas föreningar avgjordes den 26 augusti på 

Wittsjö Golfklubb. I strålande solsken samlades 16 

damer och 34 herrar för att göra upp om DM-

titlarna i herr och damklasserna. 

Banan var i bra skick och det blev en spännande och 

trevlig tävling. Och än en gång visade TSM var 

skåpet ska stå.  

Förra årets vinnare på damsidan, Ewa Andersson 

försvarade sin titel vilket hon givetvis var mycket 

nöjd med. 

1:a Ewa Andersson TSM 76 netto 

2:a Anita Petersson TSM 77 netto 

3:a Catharina Björklund TSM 77 netto 

 

Även på herrsidan kom vinnaren från TSM. Arne 

Dahlberg hade fina 72 slag netto. Enligt egen utsago 

hade han förberett sig rigoröst med golflektioner 

och mycket träning innan och det gav ju resultat. 

1:a Arne Dahlberg TSM 72 netto 

2:a Staffan Hagre TSM 73 netto 

3:a Krister Berg Kristianstad 74 netto 

 

Årets golfare 2019 
Efter tolv spelomgångar är så årets golfare korad. 

Denna gång blev det Stickan Andersson som avgick 

med segern på 52 poäng. På andra plats kom Gert 

Hallberg, 45 poäng. Han vara den ende som 

lyckades med bedriften att vinna 2 omgångar. Trea 

kom Kjell Johannesson på 40 poäng. 
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