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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Det känns som väldigt längesedan men nu är det 

äntligen dags för ett nytt numer av Telesenioren. 

Verksamheten har efter sommaren dragit i gång för 

fullt inom alla områden och det känns härligt. 

Extra roligt är det att vi haft en medlemstillväxt 

under året. 42 nya har betalt medlemsavgift och det kommer kanske ett 

par till. Samtidigt har 41 medlemmar lämnat och det ger ett litet, men 

dock nettotillskott. Vi är nu 354 medlemmar varav lite drygt 51% är 

före detta Teliaanställda. Vi hälsar alltid nya medlemmar välkomna i 

Telesenioren och på kommande sida kan ni se vilka det är. 

Ekonomiskt har det gått väldigt bra kan vi konstatera redan innan vi 

gjort ett bokslut för året. Anledningarna är att Fritidsförvaltningen i 

Malmö varit väldigt givmilda och gett oss bidrag utifrån att vi bedrivit 

verksamheten som före pandemin samt att vi har minskade kostnader. 

Det är värt att återigen tydliggöra att bidragen från Telia nu är helt slut. 

Vi har tagit upp vår planering inför den uppskjutna jubileumsfesten och 

där är datumet spikad. Lokal, musik med mera beslutas inom kort. Vi 

kan utlova ett mycket attraktivt pris. Vi vill ju att så många som möjligt 

skall komma.  

Vidare när det gäller ekonomin så diskuteras det två saker i styrelsen 

och det är: Hur vi på ett bra sätt kan stimulera medlemskapet utifrån att 

vi just nu har extra mycket pengar jämfört med våra målsättningar. 

Mycket kommer att gå till jubileumsfesten men vi funderar också på 

fler alternativ som gynnar våra medlemmar. Den andra diskussionen 

gäller om vi skall inför Swish-betalningar på bred front genom 

förenings-Swish. Det ger oss möjlighet att slippa ha olika ”kassor” på 

privatkonton och andra ställen. Dock medför det tyvärr också något 

ökade kostnader då man betalar en avgift per transaktion och även ett 

merarbete, främst vad gäller kassörens bokföring. Om vi väljer att 

införa Swish kommer vi att sälja häften med kuponger som gör att det 

bara blir en bokföringstransaktion för ett häfte med exempelvis 10 

kuponger i stället för 10 enskilda transaktioner. På så sätt kan vi hjälpas 

åt att hålla nere både avgifter och antal transaktioner som skall 

bokföras. Så görs redan inom bridgen idag och det fungerar utmärk bra. 

 

Julen närmar sig liksom det kommande nyåret. Tyvärr ser världen en 

ökad smittspridning. Nedstängningar och restriktioner avlöser varandra 

i olika länder. Självfallet hoppas vi att det skall gå att upprätthålla en 

trevlig verksamhet även framöver. Kanske blir det krav på vaccinpass 

vid sammankomster och som tidigare kommer vi att följa alla regler 

och restriktioner som kan komma. 

Själva kan vi visa alla runt om oss hänsyn genom att vaccinera oss, 

stanna hemma vid symptom (man kan både bli sjuk och smitta trots vaccin och tidigare sjukdom) och även testa 

sig om man träffat andra som visat sig bära på viruset. 

Det känns som om vi kommer att få leva med viruset under lång tid framöver. Därför måste vi alla bli bra på att 

lära oss HUR vi bäst lever i den miljön. 

Vi ser fram emot att träffas och ha trevligt tillsammans, varför inte på vår jubileumsfest! 

 

 

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  

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 600 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 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Christina Brolin – Hans Brolin – Paul Borgelin 

Robert Paulsson – Louise Paulsson   

Sven Carlsson – Rikard Larneby – Ingalill Larneby 

Christina Björkman – Ann-Kristin Pernryd  

Ann Lindborg – Eva Wennerberg – Tonni Pedersen 

Ann-Christine Pedersen – Annika Fransson 

Kerstin Nilsson – Peter Nilsson – Helena Lilja 

Anders Lilja – Zorica Thorsson – Irene Petersson 

Kerstin Engdahl – Ebon Lindahl – Eva Bohman  

Terje Olsen – Johan Naucler – Ulf Kron 

Lena Jeppsson – Björn Rosenquist – Ulf Lindström 

Per-Gunnar Hansson – Ewa-Lisa Andersson 

Arne Andersson – Lars Bäckgren – Lena Öbrink 

Gunnar Brandt – Eva Friberg – Britt Lilliehöök 

Lars-Åke Hansson 

Luciafirande  
Årets luciafika med 

kaffe, lussekatt och 

pepparkakor blir den 

15/12 08.30-11.30 i 

klubblokalen på  

Falkmansgatan 1.  

Då passar också våra mycket duktiga silversmeder 

och ”stickerskor” på att visa upp sina alster till  

försäljning. Missa inte det! 

Dessutom är det årsdragning i Stödföreningen där 

man har chans att vinna 

lite extra julpengar. 

Alla medlemmar hälsas 

hjärtligt välkomna!  

Styrelsen 

 

Julkalendrar, lotter och lotter! 
Det 

lackar 

mot jul 

och det 

innebär 

att det är 

dags för Bingolottos julkalender och lotter till  

Uppesittarkvällen. Dessa finns att köpa på vår 

klubblokal samt hos respektive aktivitetsansvarig 

när ni träffas. Dessutom går det bra att kontakta 

ordförande Dan Svensson som också kan tillhanda-

hålla lotter. Som vi alla vet blir vi sponsrade på våra 

aktiviteter och att vi säljer lotter är en del som möj-

liggör detta. Så ta chansen att vinna fina priser sam-

tidigt som du stöder TSM.  

Juluppehåll  
Cafeterian har juluppehåll från den 22/12 och  

öppnar igen den 12/1 2022.  

 

Save the Day – 7 maj 2022! 
Som ni kanske läste i ledaren är vi i festkommittén 

åter igång med planeringen inför vår jubileumsfest. 

Dagen är spikad – lördagen den 7 maj – så skriv 

redan nu in det i era almanackor så ni inte missar 

festligheterna. Inbjudan kommer en bit in på det nya 

året när vi har alla detaljer klara. 

Men redan nu skulle ni kunna hjälpa oss. Finns det 

någon som har gamla foton från TSM-tiden är vi 

tacksamma om vi får låna dem inför jubileet. Vi  

lovar att återlämna dem igen. Kontakta i så fall 

Bosse Hansson, bosse.er.hansson@telia.com; 

Övriga som ingår i kommittén är Christina Gustafs-

son (sammankallande), Robert Persson, Lena  

Runermark och undertecknad. 

Eva Svensson 

 

TSM Extra 
När Folkhälsomyndigheten presenterade sin av-

vecklingsplan för restriktioner och vi såg att den 

skulle genomföras så träffades planeringsgruppen 

för TSM extra i slutet på augusti. Vi försökte då att 

snabbt få ihop en aktivitetsplan för hösten 2021. 

Det blev två guidade vandringar med Jeanette Ro-

sengren. En på S:t Pauli Mellersta Kyrkogård och 

en historisk vandring runt Möllevången. Båda akti-

viteterna blev väldigt uppskattade och det finns öns-

kemål om fler. Det finns information om dessa på 

vår hemsida. 

Grillfesten hölls den 8 oktober på Kvarnby Golf och 

Bykrog. Kanske lite sent på året men det var många 

som ville vara med på den. Uppskattat att kunna 

träffas igen i lite större sammanhang. 

Den årliga aktiviteten med kransbindning genom-

fördes den 25 november – se separat artikel.  

En vinprovning blir det. Den skulle genomförts i 

november men vi fick tyvärr flytta den till den  

3 december. Även denna aktivitet blev snabbt  

fullbokad. 

Nu pågår planering för TMS Extras aktiviteter för 

första halvåret 2022. 

Håll koll på din mejl (även skräppost) för det är 

först till kvarn som gäller på våra aktiviteter. 

Christina Gustafsson 

 

 

mailto:bosse.er.hansson@telia.com;
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TSM-extra: Blomsterbindning 
Torsdagen den 25 novem-

ber var det åter dags för 

vår traditionsenliga 

blomsterbindning i 

klubblokalen. Pandemin 

satte stopp för den här aktiviteten förra året, så det 

var många som var sugna på att vara med.  

Ända sedan vår kära Eva Dahlström drog i gång det 

här har detta varit något man sett fram emot varje år 

inför Advent. När Eva tyvärr lämnade oss blev jag 

tillfrågad om jag kunde tänka mig att ta över bloms-

terbindningen. Jag svarade att jag inte har någon 

floristutbildning, som Eva hade och var väldigt 

tveksam om jag skulle klara det. Svaret jag fick då 

var att: alla är så duktiga så det blir inga problem. 

Och faktum är att 

precis så är det.  

Inte bara är damerna 

jätteduktiga och gör 

vackra kransar, de tar 

även hand om ”nybörjare” och hjälper dem att 

komma i gång och till slut så ställer alla upp och 

hjälper till att städa undan i lokalen. Det enda jag 

gör är i stort sett att se till att det finns material och 

så fixar jag fikat.  

Stort tack alla ”goa damer” som gör den här efter-

middagen till en riktigt bra start på de kommande 

helgerna. 

Lena Runermark 

 

Lite lägesrapport från våra aktivitets- 

ansvariga 
 

Boule 
I januari i år kunde vi inte spela på Bouletoftahallen 

på grund av corona. Hallen var stängd. Så det fick 

bli utespel. Vi spelade då på Lindeborgs IP,  

Stolpalösa kallad. Men det är så öppet. Och blåsigt. 

Så vi flyttade till Grevens Park i Bunkeflostrand. 

En mer skyddad plats. Vindskydd och bänkar. Där 

spelade vi fram till april-maj. Då var det en  

utegympagrupp som lade beslag på banorna. Till-

baka till Lindeborgs IP. Men där hade kommunen 

lagt ett lager med singel. Ca 30 millimeter. Kloten 

rullade inte. Det var tvärstopp. Så det blev  

Bouletoftahallens utebanor. Där har vi spelat resten 

av sommaren och fram till september då vi kröp in i 

värmen med inomhusspel och serie.  

 

Där lär vi spela fram till mitten av april när våren 

gör sitt intåg och man kan spela ute igen. 

Bengt Johansson 

 

Bowling 
Äntligen har vi någotsånär återgått 

till livet före corona. Bowling-

klottrullarna är tillbaka i både tors-

dagsträning och i seriespel i såväl 

PM-bowling (3-mannalag) och 

Pensionärsserien (8- och 4-manna-

lag). Vi har varit i gång sedan  

månadsskiftet augusti/september. Måtte viruset 

hålla sig utanför vår krets, så att vi kan fortsätta 

med vår hobby. 

På torsdagsträningen har vi fått in 35 deltagare mot 

42 i budget. Elva träningskompisar har inte åter-

kommit efter förra säsongen som var rumphuggen 

på grund av ett virus. Men fyra nya TSM-are har  

letat sig ner till Baltiska hallen på torsdag eftermid-

dagar. Så netto har vi blivit sju färre i träning. 

Vi fick ihop fem 3-mannalag med 4 spelare i varje 

lag till PM-bowling. Sedan fortsätter vi med ett  

8-mannalag och ett 4-mannalag i Pensionärsserien. 

Totalt innebär detta att ungefär 7 av 10 som tränar 

på torsdagarna också deltar i tävlingsverksamheten. 

I Pensionärsserien har vi bortamatcher i så avlägsna 

orter som Lund, Trelleborg och Svedala.  

PM-bowling spelar alla sina matcher i Baltiska 

bowlinghallen. 

Visserligen har antalet deltagare minskat och inled-

ningen av seriespelet har varit litet sisådär. Speciellt 

i Pensionärsserien. Men det 

goda humöret är det inget fel 

på. Får väl erkänna att både 

4- och 8-mannalaget slirar i 

tabellens bottenskikt. Men 

det kommer en vår, och då....  

3-mannalagen i PM-bowling har generellt sett pla-

cerat sig bättre i sina respektive divisioner utan att 

något lag har glänst allt för mycket. 

ANSLUT gärna till vårt glada bowlinggäng. Platser 

finns. Skor och klot lånas i hallen. Och torsdag  

eftermiddagar gäller. Gå in på vår hemsida och kolla 

den exakta tiden. 

Sven-Åke Löwgren 
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Bridge  
Året började inte bra då pandemin medförde att 

ingen bridgeverksamhet kunde genomföras under 

våren. 

I slutet av augusti gjordes den bridgeresa som ur-

sprungligen inplanerats till våren 2020, med något 

färre deltagare än normalt. 

Normal bridgeverksamhet i klubblokalen startade, 

som brukligt för höstsäsongen, första tisdagen i  

september. Innan pandemin brukade cirka 30  

personer komma till spel, men det blev något 

mindre vid uppstarten. Efter någon månad hade vi 

närmat oss normal nivå på antal bridgespelare. 

Till bridgen, tisdag 9 november, kom 28 personer 

till spel. Nedan bifogas några bilder från denna 

gång. 

Som vanligt samlar vi poäng för varje gång vi  

spelar bridge för att utses årets bridgespelare, men 

detta år kommer endast höstens bridgespelare TSM 

Bridge att utses.  

Sista gången i år blir det julavslutning med någon 

julmat och då kommer vi att lotta de spelare som 

ska spela med varandra, dvs. bilda bridgepar. 
Ingemar Mårtensson 

 

 

Canasta 
Vid starten för 3 år sedan var vi 

3 st som spelade, idag har vi 

vuxit till 20 st. 2 nya spelare 

började hos oss i år - Christina Gustafsson och Eva 

Bohman. Vi önskar de välkomna till vår canasta-

klubb på TSM.  

Vi började spela i september i år och alla var så 

glada att det äntligen kommit i gång igen efter  

pandemin. 

Rita Andersson 

 

 

 

 

 

Golf  
Det känns härligt att titta till-

baka på säsongen 2021, för 

det blev en succé på många 

sätt trots Corona restriktioner.  

Golfen har varit en attraktiv 

aktivitet och ett andningshål 

för oss golfare. Detta visar 

sig med all tydlighet. Med-

lemsantalet ökade till 123 

spelare och deltagarsnitt 63 

spelare per tävling är en ökning med ca 10 spelare 

och det högsta deltagarsnittet vi haft sedan starten 

för 13 år sedan. 

Vi fick ställa in vårt uppstartsmöte och första delen 

av säsongen hade vi ”löpande start” i syfte att  

undvika folksamling och köbildning på klubbarna, 

allt på bekostnad av våra sociala kontakter. 

I juli kunde vi gå tillbaka till vårt vinnande koncept 

med morgonfika, greenfee och dagens lunch. 

Totalt har vi spelat 14 deltävlingar och ca 900  

golfrundor.  

Årets Golfare med sina tolv deltävlingar blev som 

alltid en hård kamp. 

1. Stickan Andersson  

2. Kjell Johannesson  

3. Catharina Björklund 

Herberts Cup vanns av Catharina Björklund. 

Årets bästa nettoresultat hade Kerstin Nilsson med 

fantastiska 57 slag netto på Vellinge GK. 

Vårt DM som skulle spelats på Glasrikets Golf-

klubb ställdes in och det är tveksamt om det blir  

något DM i framtiden. 

Säsongen avslutas med höstmöte den 30 november 

på PGA National i Bara. Gemensam lunch och pris-

utdelning till pristagarna i Årets Golfare.  

Planeringen av golfsäsongen 2022 är i full gång och 

vi kan redan nu avslöja att det blir minst en ny 

klubb på spelschemat.  

Till sist vill vi tacka alla goa TSM-golfare för en 

trevlig säsong och önska GOD JUL OCH ETT 

GOTT NYTT ÅR. 

Stickan & Ewa 
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Promenader 
Vi är ett gäng som tar en 

skogspromenad i  

Bokskogen varje måndag. 

Olika stigar efter ork och  

förmåga. 

Därefter tar vi en fika i caféet. 

Underbart med naturens  

skiftningar vecka efter vecka. 

Det finns gott om plats för 

fler i skogen. Måndag kl. 10 på parkeringen vid 

caféet 

Marie-Louise Kroon 

 

Silversmide  
Trots pandemin har vi nu kommit igång med silver-

smidet. Vi började i mindre grupper, men senare i 

höst återgick vi till fulla grupper. 

Vi bedriver silversmide i ABF:s regi på Porslins- 

gatan i Malmö med deras cirkel- 

ledare. 

För närvarande är vi 11 personer 

som deltar på onsdagar eller  

torsdagar och en del av oss har gått 

flera kurser. Inga förkunskaper  

behövs. 

Barbro Thysell 

 

 

 

Vattengympa 
Vattengympa är en motionsform som passar alla. 

Med sina mjuka rörelser är den skonsam mot hela 

kroppen. Samtidigt gör vattnets motstånd att rörel-

serna kan bli riktigt jobbigt för musklerna. I vatten-

gympa är det lätt att träna utifrån sin egen takt och 

nivå. Passet pågår i 45 minuter och leds av kunniga 

ledare till musik som är medryckande (går bra att 

sjunga med). 

Det är en skonsam träningsform men tyvärr är det 

många som hoppat av efter pandemin och vi är 

knappt 6 stycken kvar. Så varför inte komma och 

prova på Kockums Fritid torsdagar kl. 11.30. 

Du köper själv simkort och vattengympakort i  

receptionen. TSM subventionerar korten, så spara 

kvittot. 

Kerstin Blondell 

  

 

 

Styrketräning 
När pandemin bröt ut, stängdes i princip Kockum 

Fritid ner. Det tilläts bara ett fåtal personer att vara i 

träningslokalerna och i omklädningsrummen  

samtidigt. 

Endast några av våra TSM:are höll igång. Från  

1 juli öppnades det helt upp och vi fick igång  

träningen. 

Nu är vi i full gång och de flesta är fullvaccinerade. 

Hoppas på att det inte kommer en ny nedstängning. 

Jan Strömberg 

 

Vinprovningen 
Under pandemin låg vi lågt men det underlättade 

under våren så vi började lite smått med att inför 

sommaren testa lite rosé viner. Och till det tog vi ett 

par smörrebröd för att fira sammankomsten efter en 

lång tid.  

Men i september träffades vi och 

testade vitt vin ”Chablis” – ett 

utsökt vin. 

Vi fortsatte i oktober och höstens 

intåg så varför inte ett rött vin 

som passar bra till höstens kött-

grytor. 

Och nu i november tog vi prov på bubbelvin. En 

äkta champagne och 3 olika brut och cava för att 

förbereda nyårsfesten vad som passar bäst. 

Thomas Lindström  

 

Ny aktivitet på gång 
Vi försöker hela tiden hitta nya aktiviteter som kan 

locka våra medlemmar.  

Finns det intresse kommer vi att starta upp med lite 

olika fotoaktiviteter i början av nästa år. 

Under senare år har intresset för att fotografera  

stadigt ökat och det beror framför allt på att vi har 

med oss en utmärkt kamera överallt då den finns 

nära till hands i våra mobiltelefoner.  

 

Vi kommer bland annat att berätta om: 

De olika stegen att ta ett foto 

Att redigera/beskära foto 

Hur man sparar sin foton 

Hur man kan presentera sina foton 

 

Information kommer via mejl och vår hemsida. 

Styrelsen 

  

 

Bilden visar en ring 

som Barbro skapat 

(redaktörens anm.) 
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En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar Styrelsen 
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Dan Svensson, Tel: 070-584 39 39 
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Christina Gustavsson Tel: 070-592 92 93 
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Vår klubblokal, Falkmansgatan 1 
 

POSTADRESS 

Teleseniorernas Förening i Malmö 

Falkmansgatan 1, 217 62 Malmö 
Bankgiro 741-7678 

HEMSIDAN 

www.tsmmx.se 

 

http://www.tsmmx.se/

