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Informationsblad för våra medlemmar

LEDAREN
Att beskriva 2020 är både lätt och svårt. Att året går
till historien råder det ingen tvekan om. Vi har aldrig
tidigare tvingats leva mitt i en pandemi och det är
verkligen ingen positiv erfarenhet. Det allra mesta i
våra liv har påverkats på olika sätt. Värst är nog de
kraftigt minskade sociala kontakterna. Som seniorförening är det svårt
att komma undan det faktum att en stor andel av oss tillhör
riskgrupperna. Den sociala dimensionen i all föreningsverksamhet är
nog det viktigaste fundamentet och det skakar ordentligt. Som ni kan
läsa om längre fram i detta nummer av Telesenioren så har det trots allt
varit en hel del verksamhet under året, även efter vårt årsmöte som var
den sista stora samlingen vi hade under året. Alla avslutningssamlingar
har ställts in och vi håller tummarna för att vi istället kan samlas för att
starta upp under våren/sommaren.
Hur påverkas förening rent ekonomist är det säkert en del som undrar.
Vi kan först konstatera att vi just nu ligger på ett nettotapp på 13 medlemmar under året (vi är 360 idag). Vi har under senare år lyckats med
att behålla ungefär lika många medlemmar och vi hoppas att de skall
bli så även framöver. När det gäller ekonomin så är vi en förening som
står stark. Vår målsättning är att har ett reservkapital som långsiktigt
utgör 1-1,5 års medlemsavgifter för samtliga medlemmar
(ca 100-150.000:-). Här ligger vi betydligt bättre än mål.
För 2020 budgeterade vi ett underskott på ca 20.000 kr men prognosen
lutar åt ett överskott på minst 70.000 kr. Detta beror naturligtvis på
minskade aktiviteter samtidigt som vi haft fulla intäkter vad gäller
avgifter och bidrag från både Telia och Malmö Stad. Nästa år vet vi att
det blir en mindre restutbetalning från Telia men vi vet inte om Malmö
Stad kommer att fortsätta täcka upp de uteblivna aktivitetsbidragen som
de gjort i år.
Det viktiga är att vi står starka ekonomiskt och vi hoppas att de flesta
väljer att stanna kvar som medlemmar under 2021 trots att pandemin
kommer att påverka oss. Vi räknar med att första halvåret blir tufft men
att det skall börja lätta under andra halvåret.
Som ni kan se nedan så planerar alla aktivitetsområden för att kunna
bedriva verksamhet i den takt som omständigheterna tillåter men vi
kommer inte att riskera något i onödan.
Vi har tyvärr tvingats pausa planeringen av vårt 30 års jubileum år
2021. Vi siktade på september och här vill vi gärna fortsätta hoppas.
Håll ut och var rädda om er och stanna gärna kvar som medlem
kommande år.
Vi ser fram emot att det vänder och att 2021 blir ett bättre år!

AKTIVITETER
AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år
Anders Bark, 070-598 18 33
Sven-Åke Löfgren, 070-541 62 62
Östen Jakobsson, 070-510 09 89
BOULE, 100 kr/år, inomhus - rabattkort 600 kr/st
(subvention 250 kr) samt enstaka entré 60kr/gång,
gratis utomhus på Stolpalösa,
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, 070-581 70 58
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
Rita Andersson, 070-329 79 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
KULTUR, kommer efter årsskiftet att ligga under
TSM EXTRA
LOTTERI, aktuellt pris/lott
Karin Frick, 040-13 61 01
PROMENADER, ingen avgift, medföljande betalar
30 kr/tillfälle
Marie-Louise Kroon, 040-54 99 05
SILVERSMIDE, Kostnad för vår respektive höst
Fortsättningskurs 800 kr (5 ggr)
Onsdagskurs 2 350 kr (14 ggr)
Torsdagskurs 1 500 kr (9 ggr)
Barbro Thysell, 070-332 28 31
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, 070-581 70 58
STÖDFÖRENINGEN, 300 kr/andel och år
Monica Andersson, 070-554 46 46
TSM EXTRA, pris/aktivitet. Vissa utvalda aktiviteter
subventioneras
Christina Gustafsson, 070-592 92 93
VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm
Thomas Lindström, 070-587 38 39

2020 års priser

Luciafirande 2020 samt Årsdragning i Stödföreningen!
Som så mycket annat i dessa tider tvingas vi ställa in årets luciafika.
Samma dag brukar vi även ha årsdragningen i Stödföreningen. 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. Dragningen kommer istället att ske den 9/12
men utan publik. Monica och Dan kommer att förrätta dragningen som kommer att filmas av Benny. Vinnarna
meddelas personligen, men resultat och film kommer även att läggas ut på vår hemsida, http://www.tsmmx.se/.
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Julkalendrar, lotter och lotter!

Kultur
2020 är sista året
som vi kommer att
bedriva kultur som eget aktivitetsområde. Tutti har
bett att få sluta som ansvarig och deltagandet från
oss medlemmar har också varit väldigt lågt. Vi skall
vara minst 5 deltagare förutom ansvarig för att
TSM skall driva en löpande aktivitet. Denna gräns
har vi tyvärr sällan nått upp till.
Framöver kommer eventuella kulturevenemang att
bedrivas som en del i TSM-Extra och då som
enstaka aktiviteter.
Nedanstående lista är den sista som vi publicerar
och det är naturligtvis väldigt osäkert kring vad som
verkligen blir av.
2021
19/2
25/3
8/4
18/5

Sid 2

Såsom i himlen
Borkman
En familj
Tartuffe

Malmö Opera
Intiman
Hipp
Hipp

För frågor eller mer information kontakta Tutti
(som håller i det fram till årsskiftet) på telefon
040 - 91 53 65 eller 0730 – 45 21 70

Våra nya medlemmar hälsas välkomna!
Ann Hellman – Gert Inge Johnsson – Siv Jensen
Christer Jensen – Pia Bak-Frederiksen
Per-Olof Karlsson – Dan Gudmundsson
Eva Larsson – Inger Södergren – Jan-Erik Thern
Annika Rosenqvist – Lars Rosenqvist
Monica Frisk – Claes Frisk – Gunilla Swedin
Alla nya medlemmar är välkomna i vår gemenskap

Juluppehåll
Cafeterians juluppehåll fick tyvärr börja mycket
tidigare i år, då vi tvingades stänga ner helt redan i
början av november. Vi hoppas kunna öppna upp
igen onsdagen den 13/1 2021.

TSM:s årsmöte 2021!
Redan nu är datum för vårt årsmöte bokat till den
5 mars 2021. Mer information om var/hur och ev.
när detta ska hållas återkommer styrelsen med
längre fram. Malmö Stad har godkänt att föreningar
vid behov senarelägger sina årsmöten.

Tiden rusar iväg och innan vi vet ordet av är det jul
igen, även om den nog blir annorlunda i år. Vi har
dock valt att, som vanligt, sälja Bingolottos
julkalendrar, lotter till Uppesitttarkvällen samt
Sverigelotter! Alla dessa lotter säljs i
år på distans. Kontakta ordförande
Dan Svensson om du vill köpa lotter.
Ta chansen att vinna fina priser
samtidigt som du stöder TSM.

Resor/Studiebesök
Resor och studiebesök finns numera
under rubriken TSM Extra på vår
hemsida, http://www.tsmmx.se/
Där hittar du all aktuell information

Rapport från våra aktivitetsansvariga
Nedan hittat du lite information från våra aktivitetsansvariga. Observera att detta är skrivit innan det
skarpa läge som vi befinner oss i just nu vad gäller
Corona.

Boule
Det var inte våra dagar i våras. Boule fick ligga nere
fram till början på juni. Då började det komma
igång igen. Men det var med FHMs rekommendation. Var och en fick ta upp sina klot. Handsprit och
tvätta händer. Och
det var spel på
varannan bana.
Avstånd alltså.
Det var ju en fin
och härlig eftersommar. Varmt och
härligt väder. Nu
är det höst och vi
har börjat spela på Bouletofta hallen. Det är samma
regler där. FHM. En del nya har kommit till och
några har lämnat. Vi brukar vara 10 - 17 spelare.
Vi skulle arrangerat TSM Sydsvenska mästerskap
tillsammans med Ystad tele sektion. Men det fick vi
skjuta på. Hoppas på nästa år. Och seriespel
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kommer inte heller att bli av. Men vi får kämpa på
och se tiden an.
Bengt Johansson

Bowling
Allt tog slut med en väldig
förskräckelse i mars. Vi
hade då fem veckor kvar av
säsongen. Inget mer spel. Vi
fick aldrig hålla vår årliga
avslutning med prisutdelning och samkväm i april.
Vad är att göra i dessa tider.
Under sommaren var jag på möten med Bowlingstyrelsen och klubbar hur vi skulle lösa höstens
spel. Beslut togs att vi skulle prova att spela med 30
min mellan matcherna, vilket vi nu gör.
Tyvärr fick vi lämna WO för två lag som utgått
vilket innebar att vi fick kasta om spelare i lagen. I
dagsläget är det 3 lag som spelar i PM-bowlingen.
Även 4- och 8-mannalagen spelar. Dock möter man
inte motståndarlaget fysiskt utan varje lag spelar på
sin hemmahall och sen rapporteras resultatet in.
Tråkigt men bättre än att inte spela alls.
Det har varit ca 12 -14 personer på torsdagsträning
under hösten och allt har fungerat bra.
Hoppas att Corona försvinner så att det kan bli fler
som kommer till våren 2021.
Göthe Göransson

-
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Aldrig besöka TSM Bridge om man känner
sig det minsta sjuk!
Under minst 2 veckor avstå från besök om
man varit i kontakt med personer som är
eller misstänks vara smittbärare.”

Innan vi stängde ner bridgeverksamheten spelade
normalt cirka 15 par vid varje tillfälle. Till första
gången i höst anmälde sig 6 par för bridgespel.
Resterande tisdagar i september kom samma antal
par till spel.
I oktober har fler par kommit till start, med som
mest 10 par, vilket motsvarar 5 bord.
Vid dessa tillfällen har 2 bord placerats i lilla
utrymmet.

TSM Bridge hösten 2020
Första tisdagen i september startade TSM Bridge
höstsäsongen, efter att bridgen hade gjort uppehåll
sedan början av mars. I inbjudan till bridgespelarna
fanns nedanstående information:
”För att minimera risken för Coronaspridning
kommer maximalt 6 bord att placeras i klubblokalen på Falkmansgatan (beroende på att numera
får bara 25 vistas i lokalen).
Dessa kommer då att placeras: 4 bridgebord i stora
utrymmet, 1-2 bridgebord i lilla utrymmet och
0-1 bridgebord i styrelserummet.
I närheten av varje bridgebord kommer handsprit
att finnas att tillgå. Endast det par som ansvarar för
kaffet ska vara i köket, vagnen rullas ut med kaffe
och eventuella kakor.
Det kanske viktigaste är det personliga ansvaret,
dvs. vara och en
- Tillser god handhygien
- Håller avstånd

TSM Bridge har också ställt in den årliga bridgeresan efter att försökt flytta den ett antal gånger till
en Coronasäker tid, som tyvärr ej inträffat.
Om inte en försämring av Coronaläget inträffar
planerar vi att spela TSM bridge varje tisdag
eftermiddag fram t.o.m. 15 december.
Vi planerar också att spela TSM Bridge nästa år och
hoppas att ett vaccin mot Corona kommer fram och
att vi därmed får fler par som kommer till bridgen.
Annars kommer vi att fortsätta med de restriktioner
som nu gäller för bridgen.
Alla som är intresserade av bridge är välkomna att
kontakta Ingemar Mårtensson, 0705 470 474
alternativt via mejl m.ingemar@telia.com
Ingemar Mårtensson
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Canasta
Canastan har kommit igång
igen och vi har fått 4 nya
spelare. Det är så roligt att
gruppen bara växer, just nu är
vi 16 stycken som spelar. Vi följer alla rekommendationer i lokalen vad det gäller avstånd och
spritning av händer. Vi spelar vid 4 olika bord med
4 personer vid varje bord. Det är endast jag som
fixar kaffe i köket åt oss och även tar hand om
disken, alltså inget spring i köket. Alla vill gärna
fortsätta nästa år.
Rita Andersson
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Årets Golfare med sina tolv deltävlingar blev som
alltid en hård kamp ända in i ”kaklet”.
Till en början tog nykomlingen Roger Nilsson spets
därefter började titelförsvaren Stickan ”röra på sig
lite”, i rygg på dessa två tog Staffan Hagre och Ewa
Andersson poäng i stort sett i alla tävlingar.
Inför sista deltävlingen var det
till stora delar en kamp mellan
Staffan och Eva.
Lycklig vinnare blev till slut
Ewa.

Engelsk konversation
Den globala pandemin har fått oanade konsekvenser för en massa aktiviteter. Vi som deltar i aktiviteten Engelsk Konversation tillhör alla den av
Folkhälsomyndigheten utpekade riskgruppen. Totalt
är vi nu nio som deltar.
Vi höll en träff 9 mars 2020. Denna visade sig bli
den sista för detta år. Anders skickade senare ut ett
mejl till samtliga deltagare att vi gör ett uppehåll
tills att samtliga är vaccinerade. Till detta förslag
har alla samtyckt. Vi avvaktar således vaccineringen i Sverige och hoppas på det bästa.
Ernst Andersson

Golf
Säsongen startade med ett välbesatt uppstartsmöte
den 14 februari och då var allt som det brukar inför
en ny säsong men bara några veckor senare
förändrades allt för då tog Covid-19 över
”föreställningen”. Därefter har det varit ett pandemi
år som vi alltid kommer att minnas.
Golfen har trots alla restriktioner på något sätt varit
ett andningshål för oss golfare. Vilket har visat sig
med all tydlighet för det har aldrig tidigare spelats
så mycket golf i Sverige som i år.
Starten för TSM-golfen flyttades fram till början av
juli och därefter har vi spelat en gång per vecka.
Totalt hann vi med 12 deltävlingar och ca 600
golfrundor.
Deltagarsnittet per tävling har legat på ca 50
spelare, vilket är ungefär samma snitt som förra
året.
Vi har till stora delar försökt undvika folksamling
och köbildning på klubbarna på bekostnad av våra
sociala kontakter.
Vårt DM som skulle spelats på Emmaboda Golfklubb ställdes in och flyttades fram till 2021.

Värt att notera.
• det är bara två damer som lyckats bli Årets
Golfare, senaste det begav sig var 2008 då
vann Eva Dalström.
• topp tre gänget vann inte någon deltävling.
• Carl-Gustaf ”Putte” Björklund var den enda
spelaren som lyckades vinna två deltävlingar.
Herberts Cup vanns av Sonja Hassén med årets
bästa nettoresultat 63 slag.
Vi fick ställa in höstmötet och istället anordna
en ”mindre” träff med endast pristagarna i Årets
Golfare.
Arbetet med att planera för golfsäsongen 2021 är i
full gång, sedan återstår att se vad som händer med
pandemin och hur den kommer att påverka vårt
upplägg.
Till sist vill vi tacka alla goa TSM-golfare för en
trevlig säsong och önska
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT GOLFÅR.
Stickan & Ewa

Promenader
En aktivitet som vi trots allt
har kunnat ägna oss åt det
här märkliga året är promenader. Vi är en liten grupp på
mellan 4 och 6 medlemmar
som har fortsatt att träffats i
Bokskogen så gott som varje
måndag klockan 10 och gått
en runda. Det har även
fungerat bra att ta en gemensam fika utomhus innan
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vi har skilts åt. Det är en fantastiskt fin start på
veckan som vi hoppas fler vill dela med oss.
Eva Ringström
Styrelsens anm: Från och med november har vi en
ny aktivitetsledare för promenader. Vi hälsar MarieLouise Kroon välkommen.

Släktforskning
Släktforskningen startade försiktigt första
måndagen i september. Vi har varit fem som mest
och på så sätt kunnat sitta vid ”eget” bord. Med de
restriktioner som kom i sista veckan i oktober tog vi
ett gemensamt beslut om att avsluta verksamheten
på Falkmansgatan och fortsätta släktforskningen
hemma. Om det behövs hjälp så får det bli via mejl
eller telefon.
Björn Ringström

Styrketräning
Vi har inte varit igång sedan i februari, när det hela
slog till. De flesta av oss tillhör ju gruppen som
skall vara lite försiktiga.
Just nu är det någon som har börjat träna på
Kockum Fritid i vår måndag - onsdagsgrupp.
Tisdag - torsdagsgruppen håller fortfarande upp.
Vissa har tränat med gympan i TV på förmidagarna.
Vi har ambitionen att starta upp de olika grupperna
på det nya året och hoppas givetvis då att den här
pandemin börjat släppa sitt grepp och att
vaccinationen börjar komma igång.
Tills dess önskar jag bara att motionärerna håller
sig friska så vi kan träffas och träna.
Önskar alla i grupperna ett Gott Nytt År.
Jan Strömberg

Vattengympa
Vattengympan håller på, dock med bara 4 deltagare
från TSM. Det är reducerat antal i bassängen
(endast fyrtio) mot som tidigare åttio personer.
Man får beställa tid ca en vecka innan. Det kan vara
bökigt och komma ihåg detta.
Enligt utsago ska det inte vara problem i klorat
vatten och det är inte trångt varken i duscharna eller
omklädningsrummet.
Jag har pratat med några som brukar vattengympa
men dom vill vänta till våren.
Kerstin Blondell
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Viniorerna
Vinprovningen på TSM drabbades även den av
coronaviruset. Vår sista provning hade vi den 24
februari och sedan slog Coronan till. Jag skickade ut
kallelse till provningen i mars och samstämt blev
svaret att vi flyttar fram det till FHM ger klartecken
att samla mer än jag tror 10 personer.
Men vinprovargänget såg möjligheten att träna och
smaka av vad Systembolaget kan erbjuda och av
detta blev det enskild träning inför hösten.
När nu hösten inföll så träffades 9 medlemmar och
vi satt på behörigt avstånd och provade 4 vita viner
till allas trevnad.
Men idag den 3 november kom FHM med nya
direktiv och nästa träff den 19 november hänger
löst. Men hoppet står i alla fall till december om vi
alla kan träffas och ha en julavslutning i alla fall.
Thomas Lindström

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
önskar Styrelsen
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