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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Från julspecial till sommarspecial av Telesenioren, 

ibland går tiden väldigt fort. Vi ville avvakta med 

detta nummer av Telesenioren till efter jubileums-

festen för att kunna få med ett stort reportage om 

denna också. 

Vår vardag börjar se ut som före pandemin. Under våren har 

restriktionerna avskaffats och vi lever nu ganska normalt. Covid är 

dock fortsatta en smittsam och besvärlig sjukdom som vi sannolikt 

kommer att få leva med även framöver. Vaccination och ömsesidig 

respekt är fortsatt en väg som hjälper att vi slipper restriktioner i 

framtiden. 

 

Vår verksamhet är i full gång och en del aktiviteter har till och med 

hunnit med sin våravslutning. Medlemsantalet har sjunkit efter att de 

som vill fortsätta vara med nu har betalt sin medlemsavgift. Vi har fått 

16 nya medlemmar men samtidigt har 36 lämnat av olika skäl. 338 

medlemmar ligger nära vårt mål på runt 350 men det är inte fel med lite 

påfyllning. Allra bäst hade det varit om vi kunde få in några yngre 

pensionärer som nya medlemmar men alla nya är välkomna. När vi 

träffar på folk i olika sammanhang så är det ett gyllene tillfälle att 

berätta om TSM och allt vi har att erbjuda. 

 

Allt tyder på att vårt resultat för i år blir betydligt bättre än vår budget 

och det ger oss möjlighet att satsa extra på nya aktiviteter. TSM-Extra 

är vår plattform för de flesta av dessa satsningar och som ni sett har vi 

redan genomfört ett flertal trevliga och varierande aktiviteter. Fler 

kommer till hösten och vi hoppas att dessa aktiviteter skall stärka oss 

och göra oss än mer till en intressant förening att vara med i. Använd 

dessa aktiviteter för att locka med nya. Går man med under kvartal 4 

gäller medlemsavgiften för hela 2023 också. 

Som alla vet har vi infört Swish i föreningen och det har gått väldigt 

bra. Golfen har ett eget Swish nummer och Stickan är mycket nöjd med 

hur det nu fungerar trots lite oro i början. Det har också fungerat bra 

med fikakupongerna och bridgen fortsätter med sina kuponger, allt för 

att minska antalet transaktioner i bokföringen. Detta är tyvärr en 

avigsida med Swish som drabbar kassören som mycket riktigt ser en 

stor ökning.  
Ni som varit i vår lokal under våren har säkert sett att det nu finns en 

hjärtstartare i lokalen och representanter för de som har aktiviteter i 

lokalen har varit på utbildning. Detta är en gemensam satsning ihop 

med vår hyresvärd Svarat Örn. Vi håller på att undersöka om vi kan 

erbjuda några fler utbildningar i Hjärt- och Lungräddning (HLR) under 

hösten. Vi hoppas att apparaten aldrig kommer att behöva användas men den ger oss en extra säkerhet vid alla 

våra aktiviteter i lokalen. Sommaren står för dörren och en del aktiviteter tar paus medan andra  

fortsätter. Vi hoppas att vi alla skall få en skön och avkopplande sommar. 

 

Vi ser fram emot att träffas och ha trevligt tillsammans! 

 

 

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),  

gratis utomhus på Stolpalösa,  

seriespel 10 kr/omgång/deltagare  

Bengt Johansson, 070-233 87 05 

BOWLING, 300 kr/termin, PM 400 kr/säsong,  

8-manna och 4-manna 10 kr/serie 

Göthe Göransson, 070-581 70 58 

BRIDGE, 150 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, 300 kr/år + startavgift per spelomgång 

Stig-Arne Andersson, 070-551 01 01  

LOTTERI, aktuellt pris/lott 

Monica Andersson, 070-554 46 46 

PROMENADER, ingen avgift, medföljande betalar 

30 kr/tillfälle 

Marie-Louise Kroon, 040-54 99 05 

SILVERSMIDE, Kostnad för vår respektive höst 

Onsdags- eller torsdagskurs 1 725 kr (9 ggr) 

Onsdags- eller torsdagskurs 1 350 kr (7 ggr) 

Onsdags- eller torsdagskurs    950 kr (5 ggr)  

Barbro Thysell, 070-332 28 31 

SIM VATTENGYMPA, i grupp på Kockums Fritid.  

25-kort subventioneras med 360 kr, 10-kort 

subventioners med 180 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, 070-569 60 40 

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 

 

2022 års priser 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Kenneth Hansson – Bengt Sennö – Otto Larsson 

Ann-Kristin Tufvesson – Ingrid Synnergren   

Tomas Kvist – Lena Falkenström – Per Hammar 

Johnny Fransson – Lars-Åke Hansson   

Birgitta Nilsson – Gaby Andersson – Jan Svensson  

Ulla-Britt Levin – Göran Bengtsson – Bo Nilsson 

Karin Jacobsson – Anita Larsson – Lars Larsson  

Ingrid Bjärbo – Kerstin Theander – Anita Prahl  

Karin Gudmundsson  

 

Bowling 
Bowlingåret avklarat!  
8-mannalaget 

8-mannalaget lyckades med bedriften att komma på 

en hedrande tredjeplats första spelåret i division 2 

efter att ha harvat flera år i division 3. Under vår- 

säsongen var vårt lag bäst i serien. Vi tog 12 poäng 

med 6 segrar och endast en förlust, medan serie-

segraren tog 10 poäng och tvåan tog 8 poäng. 

De spelare som spelat minst hälften av matcherna är 

Leif Åkesson, Sven-Åke Löwgren, Tonni Pedersen, 

Eva Svensson, Jan Bengtsson, Kjell Johannesson, 

Göthe Göransson, Terje Olsen och Peter Linder. 

Mesta deltagare var Leif Åkesson och Sven-Åke 

med 14 omgångar vardera (alla omgångar). 

Bästa poängplockare var Leif Åkesson med 9873 

poäng. 

Bästa matchresultat i genomsnitt hade Terje Olsen 

med 757 poäng. 

Bästa individuella resultat i enkelserie hade Kjell 

Johannesson med 268 poäng. 

Bästa individuella resultat i en match hade Terje 
Olsen med 850 poäng. 
4-mannalaget 

4-mannalaget lyckades inte hävda sig under vårsä-

songen som avslutades med fyra raka förluster.  

Laget har haft en relativt stor omsättning på lag-

medlemmarna. Så många som elva olika spelare 

deltog under spelåret. De fyra flitigaste var Björn 

Ringström, Eva Ringström, Gert Hallberg och 

Claes Lindberg. Men, som sagt, på grund av en 

svag vårsäsong slutade man på en sjätteplats, trea 

från slutet. 

Mesta deltagare var Björn Ringström med 11  

omgångar. 

Bästa poängplockare var Björn Ringström med 

7088 poäng. 

Bästa matchresultat i genomsnitt hade Eva Svens-

son med 725 poäng. 

Bästa individuella resultat i enkelserie hade Gert 

Hallberg med 237 poäng. 

Bästa individuella resultat i en match hade Eva 

Svensson med 725 poäng. 

PM-Bowling  

Så har då även PM-Bowling genomfört ett spelår 

utan covid-19-restriktioner. Det var litet tajt ett slag 

i december-januari då smittan tog fart, men det blev 

aldrig någon nedstängning av tävlingen. Det är  

givetvis så också att bowlingspelare är kloka  

människor som tar sina vaccinsprutor när Folk-

hälsomyndigheten säger till på skarpen. 

TSM har haft fem lag igång i olika i olika divis-

ioner. Visst har det varit en hel del telefonjakt när 

deltagare blivit sjuka, åkt på golfresa, ramlat och 

brutit armar, med mera ock så vidare, men det har 

gått bra vid vart enda frånfälle. TSM-3 hade visser-

ligen alla fyra lagmedlemmar på vift vid sista serie-

matchen men med hjälp att frivilliga från andra lag 

kunde matchen genomföras. Med vinst dessutom. 

Totalt har 22 personer från TSM deltagit i tävlings-

spel i PM Bowling. Med tanke på att vi bara är 39 

Tsm:are i bowlingsektionen och att genomsnittet 

närvarande på torsdagsträningarna ligger på ungefär 

27 så får man säga att vi har ett högt deltagande i 

tävlingsspel. 

Slutställningen blev klart godkänd för alla lag 

TSM-1 blev trea i division 2 

TSM-2 blev tvåa i division 4 

TSM-3 blev tvåa i division 6 

TSM-4 blev fyra i division 7 

TSM-5 blev etta i division 7 

En förstaplats, två andraplatser och en tredjeplats 

måste ges betyget Väl Godkänd till TSM’s bowlare. 

Sven-Åke Löwgren 

 

KM, Månadstävling och Käglan 

I år var det en person som tog storslam och vann 

både Månadstävlingen på 51 poäng (poäng samlas 

under 7 omgångar), Käglan med 581 poäng totalt på 

3 serier (högsta slagning under månadstävlingen) 

samt även KM. Vilken bedrift. Stort Grattis till 

Sven-Åke Löwgren! 

 

 

 

 

 

 
Eva Svensson 
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Teleseniorerna 30-år i fjol! 

Så var det äntligen dags för vårt jubileum som fick 

skjutas fram på grund av pandemin. Vi bildades i 

september 1991 och hade därför tänkt fira vårt 30-

årsjubileum i september 2021 men det blev alltså 

den 7 maj 2022 i stället. Men vad gör några måna-

der mer eller mindre när det är dags för fest? 

Det fanns ett tidigare beslut att vi skulle erbjuda en 

rejäl subvention för att så många som möjligt skulle 

ha möjlighet att komma. Festkommittén som leddes 

av Christina Gustafsson uppbackad av Bo Hansson, 

Lena Runermark, Robert Persson och Eva Svensson 

satte i gång sin planering i god tid för att ha festen 

2021 men när vi tvingades flytta fram den var det 

lite motigt i början. Vi sökte en lokal med plats och 

möjlighet att utfodra upp till 200 personer och det 

var inte lätt i pandemitider. 

Till slut föll dock valet på samma lokal som vi hade 

vid vårt 20 års jubileum och efter en del förhand-

lande kunde vi boka plats och datum. När vi testade 

lokalen vid vårt årsmöte i mars fick vi lite onda 

aningar. Maten vi serverades då var under all kritik 

och därför tvingade vi fram en provsmakning av 

den meny vi valt för jubileet. Som tur var blev vi 

mycket positivt överraskade och festkommittén 

kunde fokusera på allt annat. Musiken är en viktig 

ingrediens i en lyckad fest men även inramning, 

sånger, bildspel, bordsplacering med mera bygger 

upp feststämningen.  

Bordsplacering 

är alltid ett 

känsligt ämne 

och det blir ex-

tra svårt när det 

är betydligt fler 

damer än herrar 

anmälda. Sam-

manlagt var vi 

114 festsugna medlemmar varav 65 damer och 49 

herrar. Att sitta med de man känner kan kännas 

tryggt men ger inte så mycket nytt i form av att lära 

känna fler i vår fina förening.  

Efter att alla anlänt och vi 

fått våra välkomstdrinkar tog 

Bosse Hansson ordet i egen-

skap av toastmaster. Bosse 

berättade om allt det prak-

tiska, presenterade orkestern 

och upplägget för kvällen. 

Sedan var det dags att dra 

sitt bordsnummer, leta upp sin plats och hälsa på 

alla bordskamrater, nya och gamla vänner. Det blev 

en bra blandning och jag tror att all oro kom på 

skam och stämningen steg snabbt. När alla satt sig 

fick jag äran att, i egenskap av ordförande, hälsa 

alla välkomna. 

Under hela kvällen rullade ett trevligt bildspel på 

filmduken bakom orkestern. Bildspelet visade bilder 

både från förr och våra verksamheter idag.  

Ett gäng trevliga tjejer serverade förrätt med vitt vin 

och huvudrätt med rödvin och påfyllning. Själv 

tyckte jag maten var väldigt god och vad jag hörde 

var det många som höll med. Vi sjöng massor av 

trevliga sånger och det blev även någon kul vits i 

allt surrandet kring borden. 

När det blev dags att bryta 

borden serverades kaffe 

med en mycket fin och  

jättegod jubileumstårta i 

stället för efterrätt.  

Sten Stjernquists Orkester 

spelade upp till dans och nu gällde det att hitta 

sin/sina bordsdamer och det blev snabbt trångt på 

dansgolvet. Även om en hel del dansar mycket och 

ofta så var det 

många som likt 

mig använder be-

nen till annat för 

det mesta. Flera da-

mer sa att det var 

många år sedan man dansade men takterna satt 

verkligen i. Själv fick jag total blackout när det spe-

lades vals, stackars Monica. Det blev i alla fall re-

vansch senare och det var verkligen kul att dansa 

med så många trevliga damer. 

Fram vid tolvslaget var vi bara ett litet gäng kvar 

som dansade och då blev dags att runda av med en 

sista dans. Själv bor jag ganska nära och kunde nöjd 

och glad promenera hem med en härlig känsla. 
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Stort tack till hela festkommittén, ni gjorde ett fan-

tastiskt jobb med att ge oss de bästa förutsättningar 

att ha trevligt. 

Ordförande Dan Svensson 
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TSM Extra 
 

Vinprovning 
Den 28 april var vi 33 deltagare som bänkade oss i 

klubblokalen för att prova vin. Temat för dagen 

var ”Bourgognes Pinot Noir möter Pfalz Spätbur-

gunder”. Spännande! 

Innan vi fick börja 

smutta fick vi lära oss 

en hel del om denna 

lilla kräsna druva som 

är mycket svårodlad. 

Den trivs svalt men 

behöver värme för att mogna till exempel. 

Druvan odlas i flera länder och har då olika namn 

men denna gång koncentrerade vi oss på Frankrike 

och Tyskland. Många trodde inte att Tyskland 

gjorde speciellt mycket röda viner men det visade 

sig vara helt fel. 

När vi till sist fick börja smaka, först utan tilltugg 

och sedan med lite ost och chark, gällde det att 

gissa om vinet i glaset kom från Tyskland eller 

Frankrike. 

Det blev mycket skratt och prat och en hel del  

frågor till duktiga Karin och Robert som höll i  

provningen. 

Som sista punkt försökte Karin klargöra vilket vin 

som är ”bäst” för vikten – rött eller vitt men som 

jag förstod det så blev det oavgjort. Allt vin inne-

håller kalorier tyvärr, så det är bara att acceptera. 

Stort tack till Karin och Robert Persson, som vi 

hoppas återkommer till hösten med flera trevliga 

vinprovningar. 

Eva Svensson 

 

Bussresa Kullabygden 
Så var det äntligen dax för en endagsutflykt med 

TSM. Efter tre år. Den pandemin vi har haft har 

ställt till det. Man kunde inte göra så mycket. Inte 

träffa nära och kära vänner eller andra. Bara sitta 

hemma och glo på fyra väggar. Men sen kom  

vaccinet och det på både gott och ont. Första  

sprutan, andra sprutan, tredje sprutan och till sist 

den fjärde sprutan. Vi kunde börja träffa och umgås 

med nära och kära vänner och bekanta. Vardagen 

blev som vanligt igen. Och nu är vi här på väg till 

Kullabygden. Vi ska besöka Beredskapsmuseet i 

Djuramossa. Vidare till familjen Carling och  

Sveriges enda cirkusmuseum i Ingelsträde.  

Det är samling på Falkmansgatan och 07:45 går 

bussen. Så bär det äntligen iväg. Vi tar oss ut ur 

Malmö i morgontrafiken. John Erikssons väg via 

Dalaplan och Nobelvägen är vi ute på motorvägen 

E4 E6 norrgående. Vi passerar det skånska  

landskapet med sina gula, gröna och svarta fält. Och 

vårt första stopp blir Albertsgården i Farhult. En 

trelängad bondgård från 1800-talet. Här blir det 

kaffe och nybakade frallor.  

Sen tillbaka i bussen för vidare färd till nästa mål. 

Beredskapsmuseet i  

Djuramossa. 

Detta museum 

är Sveriges 

enda museum 

i en underjor-

disk försvars-

anläggning 

från andra 

världskriget. 

Här får vi en 

guidad tur av vår ciceron Johan Andrée. Det  

beordrades att en försvarsanläggning skulle byggas i 

närheten av Helsingborg och det blev i Djuramossa 

1940. På bara 47 dagar var det färdigt. Skånska 

Cementgjuteriet, dagens Skanska, stod som byggare 

med 1000 man och till detta var 800 soldater också 

ditkommenderade. Här  

visas stridsvagnar,  

kanoner och beredskaps-

mat och lite till. För de 

som var förlagda på  

anläggningen fanns det 

inte mycket att göra på ledig tid. Så de rustade upp 

en övergiven dansrotunda och bjöd in flickor från  

trakten till dans. Det blev ganska så populärt. Och 

de mest populära flickorna fick namnge de fyra 

största kanonerna. Maja, Brita, Astrid och Sonja. En 

av dem, Maja finns kvar och ingår i utställningen. 

En kraftig pjäs som kunde skjuta projektiler hela 26 

kilometer. 

  

Så tillbaka i bussen för vidare färd till Höganäs.  

Lunch på Höganäs Hamnkrog med sallad, 

högrevsbiff och 

kaffe med 

kladdkaka.  

Mätta och 

belåtna är vi i 

bussen igen för 

vårt sista stopp.  
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Ingelsträde och Sveriges 

enda cirkusmuseum hos  

familjen Carling.  Här blir 

det kaffe med fikabulle och 

en introduktion i cirkusens 

värld. Trapetser, itu sågade 

damer och jonglering. 

Vår resa lider mot sitt 

slut och nu återstår 

bara hemfärden. Så vi 

har haft en trevlig dag i goda vänners lag och ser 

fram emot nästa resa nu när man kan umgås och 

slippa de flesta restriktioner.   

Bengt Johansson  

 

Guidad vandring i medeltida Malmö 
Under maj hölls även en guidad tur av Jeanette  

Rosengren där 25 glada TSM:are fick en trevlig och 

intressant vandring i vårt medeltida Malmö. 

Mer om denna hittar du på vår hemsida: 

http://www.tsmmx.se/tsm-extra/guidad-vandring-i-

medeltida-malmo/ 

 

Golf  
Den 10 maj var vi 60 TSM-

golfare som ställde färden till 

PGA Sweden National Lakes 

Course i Bara för att spela en 

lagtävling, 4-manna Texas 

Scramble. Stickan hade  

lyckats förhandla med klubben och fått ett fördel-

aktigt pris där det, förutom green fee, även ingick 

frukost och lunch. 

Lite blåsigt men  

annars ett perfekt 

golfväder. Banan var i 

fint skick men  

utmanande med 

många bunkrar och en 

del vatten. Det blev 

en mycket trevlig runda med låga scores och till sist 

stod Kenth Bergström, Ann-Kristin Pernryd, Lena 

Silfverberg och Roland Hassén som vinnare. 

Tack Stickan och Ewa att ni fixade denna ”extra” 

golftävling. 

Eva Svensson 

 

Bridge 
Den planerade våravslutningen med en bridgeresa 

till Tyskland över dagen kunde ej genomföras då 

inga lämpliga båtförbindelser från Trelleborg fanns. 

Därför tillfrågades B J Bridge (Borgmästargården) 

om att spela en match mot TSM Bridge, vilket de 

accepterade. Eftersom vi blev mer än 20 par  

flyttades bridgematchen till Malmö Bridgeklubbs 

lokaler. Efter välkomstdrink, serverades lax och  

färskpotatis med tillhörande dryck. 

Bridgematchen spelades som en ”vanlig”  

partävling. Efter halva matchen togs välbehövlig 

paus och då serverades kaffe o kaka. 

För att bedöma vilket lag som vunnit räknades  

placeringsordning för 10 par från båda lagen,  

eftersom 12 par deltog från TSM Bridge. 

Vann gjorde B J Bridge med 130 placeringspoäng 

mot 80 för TSM Bridge. 

B J Bridge erhöll diplom och gratulerades! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Samtliga 22 deltagande par uppskattade matchen. 
Ingemar Mårtensson 
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