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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. 
Medlemsinformation har skett i form av mötesprotokoll, årsmöteshandlingar, TELE-senioren, 
TSM:s hemsida, www.tsmmx.se samt Facebook. 
Styrelsen har också haft 2 informationsmöten med de aktivitetsansvariga under året varav 
den sista hölls i samband med den årliga jullunchen. Detta visade sig vara ett bra sätt att nå 
många av de aktivitetsansvariga.  
 
TELE-senioren har utkommit med 3 nummer under året och Eva Svensson har varit 
redaktör. Hemsidan har löpande uppdaterats med aktuell information och utskick sker 
numera enbart via mejl till de som uppgivit mejladress. 
 
Föreningens aktivitetsansvariga består av ambitiösa och duktiga medlemmar som gör 
mycket stora ideella insatser! Det är de många aktiviteterna som är ryggraden i vår 
verksamhet. Det är under dessa aktiviteter som vi träffas och har trevligt tillsammans. Vi har 
en hög aktivitetsnivå med många som deltar i flera aktiviteter.  
 
Under 2019 har Canasta växt och blivit en stor grupp. Golfen firade 10 år med Stickan (och 
Ewa) Andersson som aktivitetsansvarig och det gjordes med ett rekordartat antal 
medlemmar och deltagande i kampen om årets golfare. 
 
Utöver våra aktiviteter så är ekonomin en avgörande förutsättning. TSM har en fortsatt god 
och stabil ekonomi med ett genomgående bra ekonomiskt tänk. Vi är tacksamma för de 
bidrag vi får från Telia Company och Malmö Stads fritidsförvaltning. Styrelsen fick också i 
uppdrag av årsmötet att ta fram olika aktiviteter för att bättre anpassa vår kassa till den 
målsättning vi har och som vi vida överträffar.  
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Under 2019 ökades bl. a. anslagen till aktivitetsområdenas uppstart- och avslutningsmöten, 
grillfesten subventionerades extra mycket och ett nytt resultatsystem till bridgen köptes in. 
 
På årsmötet 2019 invigdes vår nya hemsida och det har varit många inlägg under året och vi 
driver sakta mot att detta, när det är praktiskt möjligt, skall bli vår huvudkanal för all 
interninformation. 
Extra roligt är det att TSM-Extra aktiviteterna tagit fart med vinprovning, besök i kalkbrottet, 
på Torups slott, blomsterbindning och Österlenresa. Samtliga aktiviteter har haft ett högt 
deltagande. 
 
Sammanfattningsvis: Ett stort tack för alla insatser som gjorts under 2019 av alla engagerade 
medlemmar, ideella insatser av aktivitetsansvariga, styrelsemedlemmar, revisorer och 
valberedning. Även ett stort tack till våra ”sponsorer”; Telia Company och Malmö Stads 
Fritidsförvaltning. 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmöte hölls på Baltiska Hallen Konferensavdelning den 8 mars, 95 personer deltog. 
Efter mötet hade vi en trevlig föreläsning av en av Malmös stora män, Percy Nilsson som 
delgav oss sina tankar kring Hyllie området. 
 
ÖPPET HUS 
Varje onsdag kl 08.30-11.30 har vi haft öppet hus i vår lokal på Falkmansgatan 1. Antalet 
besökare ligger i snitt runt 35 personer. 
 

STÖDFÖRENINGEN 
Under den mycket välbesökta årsdragningen i Stödföreningen ställdes det ut och såldes 
mycket fina hantverk från våra silversmeder, keramiker och vävare.   
Stödföreningen numera är öppen för alla och antalet dragningar är minskade till 4 per år 
vilket medför att vinstsummorna ökar vid vissa av dragningarna. 
  
KLUBBLOKALEN 
Vår klubblokal på Falkmansgatan 1 har under 2019 utnyttjats 3 dagar i veckan. Vi har under 
året hyrt och använt lokalen måndag, tisdag och onsdag mellan kl 08:00-16:00. Lokalen 
används i första hand av aktiesparklubbar, engelska, bridge, släktforskning, vinkunskap och 
öppet Hus. Under året används lokalen också för olika möten. Golfen har haft uppstarts och 
avslutningsmöte i lokalen och TSM-Extra har haft vinprovning och blomsterbindning.  
Vi har numera tillgång till lokalen under dagtid även torsdagar och fredagar där den 
möjligheten nu börjat nyttjas till bland annat bridgekurs och blomsterbindning. Det är 
glädjande att vi använder klubblokalen för så många aktiviteter som vi nu gör och framöver 
har vi nu plats för ännu fler. 
 
Övriga aktiviteter bedrivs i lokaler och utomhus där banor och andra förutsättningarna finns. 
 
MEDLEMSUTVECKLING 
Det är extra glädjande att kunna konstatera att vi haft en nettoökning av medlemsantalet 
under 2019. Inte så stor men en stor skillnad från de minskningar vi haft de senaste åren  
Antal medlemmar per 31/12 var 370 (fg år 360) personer, varav 216 (224) är före detta 
anställda inom TeliaSonera-koncernen. Andelen fd. Teliamedlemmar understeg för första 
gången 60%. Totalt ökade antalet medlemmar med 10 (-7) personer netto under året.  
  
Styrelsen 
  



Aktivitetsområdenas årsberättelser 
 

Aktiesparklubben 
Under 2019 avvecklades en klubb, men en ny etablerades så vi är fortfarande tre klubbar. 
Det finns plats för flera klubbar, om intresse finns. Börsåret 2019 har varit bra. Den 
förväntade upp gången under året blev bättre än vad vi räknat med. Börsmarknaden tror att 
2020 också kommer att bli ett bra år. Ser man det på lång sikt har det alltid gått upp. När det 
gäller aktier är det lätt att vara efterklok och kolla i backspegeln, det är betydligt svårare att 
sia om framtiden, men det är samtidigt det som är tjusningen med att spara i aktier. De olika 
klubbarna samlas normalt en gång i månaden och diskuterar strategi, inköp samt försäljning 
av aktier och fonder. Vi hoppas nu på att innevarande år kommer att bli bättre än det förra 
och berikar våra portföljer. Inledningen av 2020 har börjat bra. Det har lite att göra med den 
amerikanska arbetsmarknaden. Det brukar dock stabilisera sig efter ett tag och därefter blir 
det bara bättre. 
 
Aktivitetsansvarig 
Anders Bark 
 

Boule 
Under 2019 har vi spelat Boule ute på Lindeborgs idrottsplats (fd Stolpalösa) mellan den 15 
april och 30 september. Från oktober till mars har vi spelar inne på Bouletoftahallen. Vi 
spelar också seriespel i PRO serien. Vi har 4 lag med och vi ligger i division 3 och 4. Under 
året har det tillkommit en del nya spelare och vi är för närvarande 32 stycken. Vi har inte 
spelat någon vänskapsmatch under året då vi inte fick ihop tillräckligt med deltagare. 
 
Aktivitetsansvarig  
Bengt Johansson 
 

Bowling 
Vi spelar och tränar på Baltiska Bowlinghallen på Stadiongatan. Vi är ca 45 stycken som 
tränat mellan 15.00-16.00 varje torsdag. Vårsäsongen avslutades med samkväm och 
prisutdelning i klubblokalen på Falkmansgatan 1. 
Höstsäsongen för månadstävling började i augusti 2018 och slutade våren 2019 
Under året (HT-VT) spelas det en poängtävling, 8 gånger som en månadstävling. 
 
”Käglan” är en ny tävling där högsta slagpoäng på månadstävlingen används. Den som har 
högst poäng över 3 serier efter varje månadstävling och som har högst poäng efter 
 8 omgångar vinner. Den som segrade blev Walter Nordquist. 594. 
Årets månadstävlingar avslutades i april 2019 och segrare blev Sven-Åke Löwgren 61 p, 
tvåa blev Eva Svensson 56 p. Leif Åkesson och Björn Ringström delade tredje platsen med 
54 p. Grattis! 
 
TSM´s klubbmästerskap spelades i 3 klasser A, B och C. Klassindelning är gjord utifrån 
resultatet från månadstävlingarna under hösten 2018 samt jan-mars 2019. De bästa 8 i varje 
klass går vidare. 
 
Klubbmästare klass A: Sven-Åke Löwgren 586 poäng.  2:a plats Leif Åkesson 530 p, 3:e 
plats Björn Ringström 436 p.   
Klass B: 1:a plats Henry Thysell 463 poäng,  2:a plats Jan Strömberg 425 p, 3:e plats Leif 
Larsson 445 p.   
Klass C: 1:a plats Olof Lindgren 416 p,  2:a plats Åke Thunberg  387 p, 3:e plats Ann-Christin 
Larsson 411 p. Ett stort grattis till 2018/2019 års klubbmästare! 
 
 



Seriespel Bowling 2019-2020 
Nya träningstider och seriespel började i augusti 2019 och pågår fram till april 2020. 
I seriespel har vi 6 lag som deltager i 3-manna på Baltiska hallen, 1 lag i 8-manna och 1 lag i 
4-manna på olika hallar runt omkring Malmö.  
 
8-manna och 4-manna tog tredje plats i sina serier. 
 
Årets Topp tio 2018-2019 Sven-Åke Löwgren 61 p.  Eva Svensson 56 p, Leif Åkesson 54 p, 
Björn Ringström. 54 p, Bert Larsson 52 p, Gert Hallberg 51 p, Walter Nordquist 47 p, Göthe 
Göransson 46 p, Göran Nilsson 43 p, Leif Larsson 39 p och Jan Strömberg 39 p.
   
Aktivitetsansvarig 
Göthe Göransson 
 

Bridge 
Årets TSM Bridge inleddes med ett kort uppstartsmöte i början av januari, där vi bl.a. 
informerade om att det krävs föranmälan till bridgen endast om par kompis saknas, men det 
är fortfarande inte fel att uppdatera utlagd lista i lokalen för planerad närvaro.  
Efter informationen påbörjades årets första bridgeomgång som ingår i korandet av 2019 års 
bridgespelare/par med samma poängberäkning som tidigare. 
Vårens bridge avslutades traditionsenligt med bridgeresa till Sassnitz, där hela resan ägnas 
åt bridgespel. Efter en tidig frukostbuffé inleddes bridgen med för dagen av "styrd" slump 
nykomponerade par. Tävlingen gick över 39 brickor över 13 ronder, dvs. full "sysselsättning" 
hela resan. Tävlingen vanns av Ann-Margreth Olsson och Dan Svensson. 
 
Efter en inte alltför varm sommar återupptogs bridgespelet som vanligt första tisdagen i 
september. 
 
2019 års TSM Bridgespelare blev denna gång Maj-Louise Dahlberg och Arne Dahlberg, som 
båda kom på samma totalpoäng. 
 
Aktivitetsansvarig 
Ingemar Mårtensson 
 

Cafeteria 
TSM:s cafeteria på Falkmansgatan har även under 2019 varit välbesökt. Roligt att så många 
medlemmar har gjort det till en vana att titta ner på onsdagsförmiddagen för en fika och 
samtidigt träffat "gamla" arbetskamrater och vänner. Priset har varit oförändrat, 20 kr för 
kaffe och fralla.  
 
Utöver styrelsen har ett tiotal medlemmar sett till att det varje onsdag mellan 08:30 och 11:30 
serverats nybakade bullar och nylagat kaffe. Stort TACK till alla ”kaffekokarna”! 
 
Till Lussekaffet den 11:e december var det fullsatt i lokalen då ett 80-tal medlemmar kommit 
ner för en lussefika. 
 
Aktivitetsansvarig 
Eva Ringström 

 
 
  



Canasta 
Canastan har under 2019 ökat från 4 till 15 personen, vilket är glädjande. Det finns 
fortfarande plats för några till. Canastan är ett roligt spel och vi har inga prestationskrav. Allt 
ska bara vara kul. 
 
Aktivitetsansvarig 
Rita Andersson 

 
Engelska 
Engelskgruppen har träffats varje måndag förmiddag under två timmar. Träffarna har ägt rum 
under normal skoltermin. Gruppen har bestått av minimum sex personer maximum 12. Vi har 
inga bestämda ämnen att konversera om. Vi har försökt med det men inte lyckat så bra. För 
oss fungerar fri association och erfarenheter bättre. 
 
Aktivitetsansvariga 
Ernst Andersson och Anders Löfgren  
 

Golf 
Vårt 10-årsjubileum blev en bra golfsäsong med många spännande tävlingar.  
Tävlingssäsongen startade på Sjöbo GK med en lagtävling därefter var det dags för 
traditionsenligt spel på Bedinge Gk som första spelomgång av årets golfare. Vi har träffats 
varannan måndag från mars till oktober på olika golfbanor runt om i Skåne. Ny klubb för året 
var Landskrona Golfklubb. 

 
Medlemmar 
102 medlemmar, en ökning med 8 personer jämfört med 2018. 

 
Träffar 
Vi har haft 17 trevliga sammankomster under året. 
Vårt deltagarsnitt stannade på 53 spelare per spelomgång, vilket är mer än 50 % av 
medlemskåren, inte illa. Det är många klubbar och för föreningar som skulle vilja ha vårt snitt 
på sina sammankomster. 
   
Vårmöte. 
Den 13:e februari startade vi upp säsongen i klubblokalen med kaffe och semlor. På 
agendan fanns årets spelprogram, startavgifter och mycket annat smått och gott.  
 
Årets golfare. 
Många bra resultat och stor spänning i våra 12 deltävlingar. 
Konkurrensen är stenhård, det var bara Gert Hallberg som lyckades vinna två deltävlingar. 
 

1. Stig-Arne Andersson  70 poäng 
2. Jan Katra   46  
3. Gert Hallberg   41  
4. Lars Bjerhage   35 
5. Yngve Petersson   33 
6. Kjell Johannesson  28 
7. Catharina Björklund   26 
8. Tommy Erlandsson  25  
9. Britt Lindberg   25 

10.  Göran Nilsson   23  
 
 
 



Herberts Cup. 
Det var tionde året vi spelade Herberts Cup, tävlingen där vi hedrar minnet av Herbert 
Andreasson.  
 

1. Kerstin Frank. 
2. Lars Bjerhage  
3. Gert Hallberg  

 
Bästa nettoresultat under säsongen.  
Kerstin Frank och Catharina Björklund lyckades båda gå runt på 67 netto. Kerstin på 
Söderslätt GK och Catharina på Vellinge GK. 
 
Regiontävling (DM). 
Den 26:e augusti var det dags för Teleseniorföreningarnas årliga distriktstävling. Denna gång 
var spelplatsen Wittsjö Golfklubb.  
53 spelare ifrån Skåne, Blekinge, Småland och Jönköping gjorde upp om att bli 
distriktsmästare. Från TSM var det 30 spelare som hade anmält sig.  
Regiontävlingen blev som vanligt spännande och TSM:arna höll sig väl framme. I 
damklassen gick de sju första platserna till TSM, bäst lyckades Eva Andersson som lyckades 
försvara sin titel från förra året.  
I herrklassen tog Arne Dahlberg hem titeln. På en hedrande tredje plats kom Rickard 
Holmqvist och på fjärde plats kom Håcan Norell. 
 
Distriktsmästare i damklassen. Distriktsmästare i herrklassen.  
 
Eva Andersson Malmö  Arne Dahlberg Malmö. 

 
2020 är det Växjös tur att arrangera denna traditionsrika tävling. 

Höstmöte. 
Den 9:e oktober avslutades säsongen, platsen var som vanligt vår klubblokal.  
Lokalen var i stort sätt fullsatt, 52 deltagare visade god aptit på smörrebröd, öl och vatten. 
Därefter blev det kaffe och jubileumstårta  
Efter en tillbakablick på golfsäsongen var det dags för prisutdelning. 
De som lyckats bäst i Årets Golfare fick här sin belöning. 
Undertecknad och Eva fick rom och choklad av ”golfgänget”. 
 
Övriga resultat. 
Du hittar samtliga resultat och kommentarer för säsongen 2019 på TSM:s hemsida 
http://www.tsmmx.se/ 
 
Mål 2020. 
Målet för nästa år är att försöka bibehålla glädjen och gemenskapen men också att försöka 
utveckla och förnya aktivitetsprogrammet så att medlemmarna känner sig nöjda och stolta 
över att vara TSM-golfare.  
 
Ett stort TACK till 
Britt Lindberg och Yngve Petersson som alltid ställer upp när det behövts. 
Lena Runermark för hennes insatser med hemsidan. 
Eva Andersson som funnits vid min sida i vått och torrt. 
Sist men inte minst, ett stort TACK till alla glada och trevliga TSM-golfare.  
 
 
Aktivitetsansvarig 
Stig-Arne "Stickan" Andersson 

http://www.tsmmx.se/


 
Kultur 
Det kulturella intresset avtar tyvärr för varje år.  Nya chefer på Malmö Opera och 

stadsteatern, så vi får se vad dom kan åstadkomma. Intimans program kan jag 

rekommendera både för innehåll och pris Intiman tillhör Stadsteatern och Verkstaden tillhör 

Malmö Opera. När det gäller ”deadline” för biljetter gäller, Operan 2 månader före speldagen 

och Stadsteatern 1 månad. Sen finns det även andra evenemang såsom: Flotten, 

Fredriksdal, Grillfesten, Brandkårens galor och Arlövs Revyn, så det gäller bara att välja! 

 

Aktivitetsansvarig 
Tutti Sjögren 
 

Lotter 
Under året har vi sålt Sverigelotter, Bingolottos adventskalendrar och uppesittarkvällens 
bingolotter samt haft några medlemmar som prenumererat på Bingolotter och detta har 
tillsammans gett en god inkomst till föreningen. Tack alla köpare! 
 
Aktivitetsansvarig 
Karin Frick 
 

Promenader 
Vi promenerar i Bokskogen varje måndag och det gäller fortfarande oavsett väder. I år är det 
28:e året vi går! Vi är ca 8 - 10 deltagare varje måndag. Var och en väljer den slinga som 
passar dom bäst. Har man nån krämpa kan man rekommendera frisk luft och promenader. 
Promenaden avslutas med gemensam fika utomhus eller inne på caféet.  
 
Aktivitetsansvarig 
Tutti Sjögren  
 

Silversmide 
Vi började året med uppstart i Klubblokalen för att äta smörrebröd och ha trevligt. Veckan 
därpå startade silverkurserna på ABF. 14 personer har deltagit i någon eller några kurser. Vi 
har tillverkat mest smycken, men har man andra idéer går det också bra. 
Som vanligt firades Lucia i Klubblokalen och då ställde några silversmeder ut och visade upp 
sina alster. Det fanns också möjlighet att inhandla något fint. 
I år började tre nya, varav två kommer att fortsätta. 
 
Aktivitetsansvarig 
Barbro Thysell 
 

Släktforskning 
Under 2019 har vi haft 16 träffar på vårterminen och 14 på höstterminen alla på 
Falkmansgatan för att gemensamt släktforska. Vi har träffats på måndagseftermiddagar för 
att forska tillsammans och få dela med oss av erfarenheter och upptäckter.  
Med ett genomsnitt på ca:8 personer/träff har aktiviteten tyvärr minskat men tyvärr är det 
diverse sjukdomar som påverkat deltagandet Året aktiviteter avslutades med Jullandgång 
och dricka.  
Vi kommer att fortsätta träffas på Falkmansgatan på måndagar mellan 13.00 och 16.00. 
Både ”gamla” och nya intresserade släktforskare är välkomna.  
 
 
Aktivitetsansvariga 
Anders Bark och Björn Ringström 



 
Styrketräning 
Styrketräningsgruppen håller till på Kockum Fritidslokaler. Vi har möjlighet till träning varje 
vardag från klockan 06.00 till 15.00. Det är fritt att träna när man vill, men för att få 
träningsbidraget på 550:- vid köp av årskort, skall man deltaga i någon av grupperna. Vi är 
ett gäng, som träffas måndag och onsdag, några även fredag, mellan ca 08.30 och 10.00. Ett 
annat gäng tränar tisdag och torsdag 09.00 och 10.30.  
Var och en har sitt eget träningsprogram, som man kör och är därför inte bunden till strikta 
tider. Det är ett bra gym och fina maskiner. Det har blivit 2 träningslokaler till, som dock är 
något mindre. Vi har utökat gruppen från 15 stycken medlemmar 2018 till 16 stycken 2019. 
Jag hoppas att det kommer till fler under 2020,  
Finns det någon som är intresserad av styrketräning är ni välkomna att höra av er till mig så 
ordnar vi en visning av lokal och maskiner. Som nybörjare får man alltid en genomgång av 
maskiner och träningsprogram av gymmets personal. 
 
Aktivitetsansvarig 
Jan Strömberg 
 

Stödföreningen  
Vid årsskiftet 2018–2019 var vi 160 medlemmar. Avgiften för ett lottnummer är 300 kronor 
per år. Medlemmar kan ha flera lottnummer.  
Dragning med 10 vinster a' 400 kronor sker vid Årsmötet. 10 vinster a' 200 kronor dras 2:a 
onsdagen i Juni. 10 vinster a' 200 kronor dras 2:a onsdagen i September. 
  
Årsdragningen sker i december. Då är vinstplanen följande: 
1 vinst på    5000 kronor  
1 vinst på    3000 kronor  
1 vinst på    2000 kronor  
5 vinster på 1000 kronor 
8 vinster på   500 kronor  
 
Av intäkterna utlottas 60 % till lottägarna. Vid förändrat medlemsantal justeras vinstlistan upp 
eller ner.  
TSM representeras av Dan Svensson. TSM:s kassör Leif Åkesson ser till att kassans 
inkomster och utgifter stämmer.  
Nya medlemmar - kontakta mig Monica, telefon 070-5544646. 
 
Aktivitetsansvarig 
Monica Andersson 
 

TSM Extra 
Vi beslutade att även resor och blomsterbindning skulle hanteras under TSM Extra då det 
sker en gång per år. Under 2019 blev det 5 aktiviteter för TSM Extra. 
 
Torsdagen den 23 maj var det 20 förväntansfulla TSM:are som reste till Torups Slott, i 
Bokskogen, för att få en guidad rundvandring. Guiden, Eva Roth, tog emot på stallbacken 
och berättade den intressanta historien, som startade på 1500-talet, då nuvarande byggnad 
uppfördes. Det har varit många släkter som bott och verkat på slottet under de gångna 
århundradena, Torup är idag en av Nordens bäst bevarade renässansborgar. 
Slottet och kringliggande gårdar köptes 1970 av Malmö stad, som idag anordnar guidade 
turer. 
 
En vacker morgon (28 augusti) med solsken, 52 förväntansfulla resenärer reser klockan 8.30 
från Falkmansgatan mot ”Tre gårdar på Österlen” I Köpingsberg ger Carl-Otto oss en mycket 



intressant visning med föredrag om hur man framställer mousserande vin enligt 
champagnemetoden. Provsmakning ger mersmak. Genom vackra Österlen, en lantlig rofylld 
och romantisk miljö, kommer vi till Blåsingsborg i Kivik, som med god mat och dryck 
tillfredsställer både sinne och smak. Sista besöket blir Gunnarshögs gård utanför 
Hammenhög, kaffe och kaka i gårdscaféet och en helt otrolig presentation av rapsoljor och 
diverse andra produkter. Ett hjärtligt och varmt avsked vid hemkomsten 
 
Fredagen den 27 september blev det en guidad busstur i Kalkbrottet, trots regn och en miss 
från Malmö stad (guiden uteblev men efter en stunds väntan dök en vikarie upp) blev det en 
fantastisk bra guidning. Detta är ju en del av Malmös historia, som sträcker sig långt tillbaka i 
tiden. Det är en fantastisk plats med ursprungsspår från våra rötter där naturen nu 
återskapas. Limhamns kalkbrott är unikt genom att här finns många sällsynta arter av både 
djur och växter. Ett unikt tillfälle att lära mer om en del av Malmös historia. 
 
Vinprovning den 18 oktober samlades 33 glada TSM:are i vår lokal på Falkmansgatan för att 
prova viner från Portugal. Vår ciceron, Fredrik Åkerman är professionell vinkännare sedan 25 
år tillbaka och har specialiserat sig på just Portugal. Vi provade 4 olika viner från 4 olika 
regioner men som samtliga innehöll den lokala druvan Touriga national. 
Det var lite kul att få reda på att man fortfarande fottrampar en del druvor och anser att detta 
ger en bättre smak. Vinerna var trevliga och goda och i kombination med en mycket kunnig 
och trevlig ciceron blev det en väldigt lyckad eftermiddag. 
 
Den traditionsenliga Blomsterbindningen ägde rum torsdagen den 28 november i 
klubblokalen. Detta är verkligen årets höjdpunkt för alla som gillar att pyssla och pynta.  
Hela 14 damer (rekord) samlades för att göra den traditionella Adventskransen, som efter 
föreningens subvention bara kostade 100 kronor per person. 
Med stomme av halm, gran och mossa skapades det fantastiska kreationer. Inte bara 
kransar utan även andra vackra juldekorationer. 
Aktivitetsansvarig 
Christina Gustafsson 
 

Vattengympa 
Vattengympan är på torsdagar kl 11.30 på Kockum Fritid. Vi är ca 10 stycken medlemmar 
som är med på vattengympan. Vattengympa sker till härligt häftig musik. Några har krämpor 
här och där, men detta försvinner under vattenytan bara man rör sig i sin egen takt och så 
gott man kan.  
Aktivitetsansvarig 
Kerstin Blondell 
 

Vinkunskap 
Viniorerna har haft 8 sammankomster under 2019. Vi har varit 15 personer under hela året, 
vilket är helt tillräckligt.  
 
Vi har provat 4 viner varje gång. Vi har haft olika teman och färger (rött, vitt och rose). Vi har 
provat vin av samma druvsort, men från olika länder eller 4 olika druvsorter från samma land. 
Vi har även provat vin gjort på lite ovanliga druvor.  
 
Det var uppskattat att inte bara prova på de ”gamla vanliga”. Information om vinerna har, 
som vanligt, sänts ut i förväg. Genomgång av vinerna har gjorts vid provnings tillfällena och 
därefter har vi provat dem.  
Som avslutning av terminen provade vi 4 vita viner av olika druvsorter och till det hade vi 3 
olika sorters smörrebröd. Det har varit ett spännande vinår.  
Med detta vill jag tacka deltagarna för år 2019 och vi kör vidare under 2020. 
Aktivitetsansvarig 
Thomas Lindström 


