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Informationsblad för våra medlemmar 

LEDAREN 
Hösten har börjat sitt intåg. Det blir kallare och 

mörkare men å andra sidan så är färgerna vid den 

här tiden helt underbara. 

För oss i Teleseniorerna har 2022 så här långt varit 

ungefär som ett normalt verksamhetsår.  

Alla aktiviteter är i full gång eller har varit i gång för de som avslutat 

säsongen. 

Den 7 maj firade vi så äntligen vårt 30-årsjubileum. Det blev god mat 

och dryck, dans till levande musik, bildspel och mycket annat som 

gjorde det till en minnesvärd kväll. 

TSM-Extra har kört på för fullt och är en viktig satsning för att vi skall 

få chansen att vidga våra vyer på olika sätt. Roligt att så många hänger 

på och tycker det är trevligt.  

I samband med att det installerades en hjärtstartare i vår lokal så blev 

det en efterfråga på att gå kurs i Hjärt- och LungRäddning (HLR) som 

nu är på gång liksom ölprovning. 

I förra numret skrev jag att medlemsantalet sjunkit lite till 338 

medlemmar. Sedan dess har vi fått in en del nya och vi är nu uppe i 345 

medlemmar. Nybörjarkursen i bridge har dragit in en del liksom golfen 

där det brukar vara en årlig omsättning.  

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

att berätta om TSM och allt vi har att erbjuda. Spelar man till exempel 

Canasta, Bowling, Golf eller Boule så behöver man inte bara engagera 

folk dit utan alla våra aktiviteter är öppna för alla. 

Hur ser då framtiden ut med tanke på att allt blir dyrare med den 

inflation vi alla nu tvingas tackla? 

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

och det ger oss möjlighet att satsa extra på såväl nya som befintliga 

aktiviteter.  

Varje år har vi en process där de olika aktivitetsområdena gör ett 

budgetförslag som sedan sammanställs i styrelsen och efter eventuella 

omarbetningar presenteras på årsmötet. 

Tack vare vår goda ekonomi hoppas vi kunna hålla nere de ökningar 

som vi ofrånkomligen står inför med dyrare lokaler, dyrare mat, ökade 

avgifter för olika spel etcetera. Utan att kunna lova något så har 

styrelsen som mål att vi skall kunna behålla våra avgifter för 

kommande år. Lyckas vi med detta så hoppas vi bidra till att man kan 

fortsätta vara aktiv hos oss även i tider av hög inflation. 

Vi kan hjälpa oss själva genom att köpa stödlotter, julkalendrar med 

mera där allt överskott går till att subventionera våra aktiviteter. 

Stödföreningen och lotterna kan du läsa mer om här: 

http://www.tsmmx.se/stodforeningen/  

Julen smyger sig redan på och jag hoppas vi ses på Luciafirandet  

om inte innan dess. 

 

Vi ser fram emot att träffas och ha trevligt tillsammans! 

 

Dan Svensson, ordförande 

 

 

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 

http://www.tsmmx.se/stodforeningen/
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Anne Björö – Håkan Björö – Ingela Andersson 

Maria Dahlqvist – Conny Evald – Anders Roijer   

Anne-Marie Malm – Peter Bodenäs – Ulla Bodenäs  

Lena Rosenquist – Bertil Friberg – Bertil Olsson 

 

Avlidna under 2022 
Detta är en ny rubrik i Telesenioren som styrelsen 

efter mycken eftertanke beslutat att ta in. Vi vet att 

vi inte har kännedom om alla medlemmar som  

avlider och då kan det kännas svårt att bara ta upp 

vissa.  

Vi gör därför nu så att vi tar upp de avlidna som 

kommit till vår kännedom. Informationen kan 

komma via anhöriga, andra medlemmar,  

dödsannonser eller på annat sätt. När vi fått  

information om en avliden medlem kommer detta 

att publiceras här i Telesenioren. Självfallet kan vi 

inte ta med de som vi inte känner till därför kan det 

tyvärr inte alltid bli alla.   

De som avlidit under 2022: 

 

Carin Jönsson (hedersmedlem) - Birger Ahlm – 

Tore Ardehed - Karin Frick 

 

Luciafirande  
Årets luciafika med 

kaffe, lussekatt och 

pepparkakor blir den 

14/12 08.30-11.30 i 

klubblokalen på  

Falkmansgatan 1.  

Förhoppningsvis 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 

 

Juluppehåll  
Cafeterian har juluppehåll från den 21/12 och  

öppnar igen den 11/1 2023.  

 

 

 

 

Julkalendrar 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 (när den öppnat igen) samt hos respek-

tive aktivitetsansvarig när ni träffas. Som vi alla vet 

blir vi sponsrade på våra aktiviteter och att vi säljer 

lotter är en del som möjliggör detta. Så ta chansen 

att vinna fina priser samtidigt som du stöder TSM.  

 

TSM Extra  
 

Grillfest 25 augusti 2022 
Efter en fin sommar som också stundtals har varit 

väldigt varm så kan vi konstatera att vi hade tur med 

vädret på vår grillfest! Regnet kom först sedan 

festen var avslutad. 

Vi var 79 medlemmar som 

samlades ute på Rönnebäcks 

golfklubb i Oxie. Vädret gjorde 

att vi kunde sitta ute på terrassen 

utanför klubbhuset/restaurangen. 

Vi kunde inte bara njuta av det fina vädret utan även 

av den goda grillbuffén som krögaren på 

Gastronomi & Harmoni hade fixat. Han hade även 

trevlig personal som såg till att vi både fick mat och 

dryck. 

Enligt traditionen så var det lotteri där Lars 

Jörgensson och Bengt Olsson hade fullt upp att se 

till så att lotterna räckte till alla medlemmar. 12 

personer hade turen att få med sig en flaska vin eller 

lite choklad med sig hem eller så blev den uppäten 

på plats. 

Lite skönsång blev det också av ”vinvisor”, Bosse 

Hansson och Gusten Persson tog tonen. 

Med den återkoppling som kommit oss till 

kännedom så hoppas vi att alla var nöjda med 

festen! 

TSM Extra 
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Skräckens väg 
Den 23 september var det 48 modiga personer som 

följde med på bussutfärden längs 

skräckens väg. 3 orter besöktes – 

Hurva, Veberöd och Esarp – där 

hemska mord hade begåtts förr i 

tiden. Med på resan var ciceronen 

Jaques Schultze som delade med 

sig av både roliga anekdoter och 

intressanta fakta. En välsmakande 

lunch intogs på Hurva Gästgiveri.  

Vill du läsa mer om utfärden och 

dessa mord så gå in på vår 

hemsida: www.tsmmx.se/allmant/skrackens-vag-2/ 

 

Romprovning 
Så har ytterligare 19 

TSM:are lärt sig, om 

inte allt, så nästan allt 

om drycken rom. Bland 

annat vad är egentligen 

rom och vad finns det för typer/sorter? Rommen har 

också både en ljus och mörk historia som kanske 

inte så många känner till. Dessutom var det massor 

med annan rolig information som till exempel vilka 

är världens mest sålda spritsorter. Inte helt lätt att 

gissa. 

Sen var det dags för provning och stämningen steg 

genast i lokalen. Alla har sin smak och det blev 

många kommentarer 

om vilken sort som var 

godast. Jag tror dock 

att de flesta gick hem 

nöjda och belåtna med 

eftermiddagens  

aktivitet.  

Eva Svensson   

  

Kommande aktiviteter TSM Extra 
Som de flesta kanske känner till är det olika  

aktiviteter av ”engångskaraktär” som TSM Extra 

anordnar under året. Det som för närvarande är  

planerat är ölprovning den 11 november, blomster-

bindning den 25 november samt Arlövsrevyn den 

21 januari och 4 februari. Man håller nu även på att 

titta på vårens aktiviteter men inget är spikat.  

Tankar finns kring någon form av provning  

(choklad, vin, ost) eller annat, titta på utgrävning-

arna i Uppåkra, en guidad vandring med Jaques 

Schultze och ev. en föreläsning av något slag. Men 

även om gruppen som håller i TSM Extra är väldigt 

duktiga att fixa saker så tar de mycket gärna emot 

tips och förslag på aktiviteter vi kan göra. Så har du 

några tankar mejla gärna in till tmsextra@tsmmx.se  

Allting blir så mycket lättare om vi alla hjälps åt. 

 

Bridge 
Bridgeutbildning 

Under en längre tid har det funnits ett intresse i  

föreningen av lära sig spela bridge. Därför gick det 

ut en inbjudan under sommaren till samtliga 

TSM:are om en nybörjarkurs i bridge. Tyvärr var  

intresset inte så stort som vi hoppats, men efter lite 

avhopp och annat så blev det till slut 7 deltagare. 

Det är lite synd då vi erbjuder ett mycket förmånligt 

pris med färre deltagare än andra klubbar. Våra  

deltagare har olika erfarenhet av både kortspel och 

bridge så det är en balansakt att hålla en  

lagom nivå och hastighet 

på utbildningen.  

Med 7 deltagare i kombi-

nation med frånvaro av 

olika slag är det oftast 

nödvändigt att få lite hjälp. 

Som tur är ställer flera av 

våra tisdagsspelare upp och 

fyller ut platserna. Stort tack till Jan Bengtsson,  

Karin och Robert Persson samt Lena Jeppsson för 

att ni ställer upp. 

Systemet som vi lär ut är S:t Eriks modern  

standard, med litteratur från Nya Bridgeskolan, som 

är en bra bas att stå på när man är ny. För att kunna 

börja spela på egen hand krävs två terminer om  

11 gånger vilket är det vi planerat för. Den 15  

september satte vi i gång och kör november ut.  

Att lära sig bridge är ganska kämpigt men å andra 

sidan får man ut väldigt mycket i form av  

gemenskap och inte minst gymnastik för hjärnan 

också. 

Dan Svensson 

 

TSM Bridgespel 

Efter sommaruppehållet för bridgen återupptogs 

spelet i början av september. 

Som vanligt spelade vi i klubblokalen på Falkmans-

gatan tills beskedet kom om att klubblokalen  

kommer att vara avstängd, på grund av ”relining” av 

rör. 

För att fortfarande kunna fortsätta spela bridge varje 

tisdag eftermiddag togs då beslutet att vara i Malmö 

Bridgeklubbs lokal under tiden klubblokalen är 

stängd. 

http://www.tsmmx.se/allmant/skrackens-vag-2/
mailto:tmsextra@tsmmx.se
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Anders Bark o Lars Hansson har blindbord  

Kjell Johannesson, Dan Svensson o Ann Berning 

 

Det kom elva par till spel i tisdags till Malmö 

Bridgeklubbs lokaler. 

Under året samlar vi poäng för att utse kunna årets 

TSM Bridgespelare. Efter nitton omgångar av  

tjugoåtta leder Siv-Britt Harrysson tätt följd av Bror 

Linderoth och Bertil Claesson. 

Ingemar Mårtensson 

 

Bowling 
Kulan rullar 

 

 

 

 

 

Äntligen har bowlingsäsongen kommit i gång  

ordentligt. Varje torsdag eftermiddag träffas vi 

bowlare i Baltiska hallen för att öva upp våra  

färdigheter i att välta så många käglor som möjligt. 

Träning i all ära, men vad vore träning utan tävling? 

Det är i tävling som kombinationen av fysisk och 

mental styrka ger utslag. 

Hittills i årets säsong har vi visat att vi teleseniorer 

besitter både ock.  I Malmö PM-bowlings serie- 

system har vi fyra lag med sammanlagt 18 deltagare 

i fyra divisioner, från högsta till näst lägsta och vi är 

just nu serieledare i två divisioner och trea i högsta 

divisionen. Inte illa! 

Dessutom deltar vi med två lag i Pensionärsserien 

Bowling Skåne Sydväst. Här har vi 18 bowlare  

engagerade och vårt 8-mannalag ligger för  

närvarande på tredjeplats i division 2, bara en  

poäng efter serieledaren. Här möter vi lag från hela 

Skåne Sydvästra och måste åka i väg så lång som 

till Trelleborg, Lund och Löddeköpinge. Än så 

länge har vi bara låtit oss besegras av det  

serieledande laget från Lund. 

Sven-Åke Löwgren 

Boule  
Boule har vi spelat ute sedan april i år och fram till 

oktober. Och det har skett på Grevens Park i Bunke-

flostrand. En jättefin anläggningen kantad med  

lummig grönska och bänkar, bord och vindskydd. 

Här finns också två grillar. Som vi utnyttja en dag i 

somras. Det blev grillad karré med potatissallad öl 

och vatten, kaffe och kaka. En trevlig dag.  

Vi har också en intern tävling inom gruppen.  

3 poäng för vinnarna, 2 poäng vid oavgjort och  

poäng som tröst för förlorarna. Vi är nu framme i 

mitten av oktober och har nu gått inomhus och  

spelar på Bouletoftahallen. Här blir det spel. TSM 

boule ställer upp med 4 lag. En kul serie där man får 

träffa andra spelare. Det är PRO som håller i  

trådarna. Sen är det lag från Konsulten, Husie, Oxie, 

Posten och Vellinge. Serien är uppdelad i 4  

divisioner med 8 lag i varje. Slutspel sker i mars 

2023. Här på Bouletoftahallen har vi också vår  

traditionella julavslutning. Då med jullandgång och 

boule.  

Bengt Johansson 

 

TSM Golf 2022 
Det har varit en lyckad säsong 

med trevliga sammankomster, 

bra golf och god mat och 

många härliga skratt, plus att 

vädergudarna varit på vår sida.  

Årets tävlingar började traditionsenligt i mitten av 

april därefter har vi spelat varannan vecka på olika 

golfbanor runt om i Skåne. Nya banor för året var 

Allerum Golfklubb och PGA Nationell i Bara.  

Totalt har vi spelat 15 tävlingar och ca 900  

golfrundor.  

Vi har varit 125 golfare vilket är vår maxgräns och 

redan nu har vi golfare som står i kö för att komma 

med 2023. 

Erfarenheter från tidigare år är att 10–15 spelare 

hoppar av olika anledningar, så om Du känner något 

som vill vara med i TSM-golfen se då till att 

han/hon går in på vår hemsida och blir medlem 

idag. 

 

Årets Golfare med sina tolv deltävlingar blev som 

alltid en hård kamp. 

1. Stickan Andersson  

2. Claes Hallenborg  

3. Catharina Björklund 
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Herberts Cup vanns av Håcan Norell 

 

Årets bästa nettoresultat hade 

Christina Björkman med sina  

fantastiska 62 slag netto när vi 

spelade på Eslövs Golfklubb. Värt att 

notera är att ytterligare 17 spelare till 

gick under banans par den här dagen. 

 

Innan vi lägger säsongen 2022 bakom oss är alla 

TSM-golfare välkomna till avlutningsmöte på  

Vellinge Golfklubb den 30:e november. 

Vi startar med att äta en god lunch tillsammans. 

Därefter gör vi en tillbakablick på säsongen 2022, 

de 10 bästa i Årets Golfare får sina priser och vi tar 

en titt i kristallkulan för 2023. 

Våra tävlingar i all ära, men det är glädjen och 

gemenskapen vi har tillsammans som gör att man 

redan nu längtar till nästa säsong. 

Arbetet med att planera för golfsäsongen 2023 har 

påbörjats. Första uppgiften är att i slutet av  

november skicka ett budgetförslag till kassören.  

En sak är säker, klubbcheferna och krögarna  

kommer att behöva höja sina priser nästa år för att 

kompensera sig för de prishöjningar som varit  

under 2022. Så det blir spännande att se var priset 

på våra golfpaket hamnar nästa säsong.  

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

trevlig säsong.  

Stickan & Ewa 

 

Vattengymnastik 
Kanske inte alla känner till att vi 

har vattengymnastik på vår 

 aktivitetslista. Varje torsdag 

kl.11.30 träffas vi några stycken på Kockums Fritid 

för att träna under trevliga former. Passet pågår i  

45 minuter och leds av kunniga ledare till musik 

som är medryckande. 

Att träna i vatten är mycket skonsamt för kroppen 

och man kan göra rörelser som man inte kan göra 

på land. En positiv effekt är dessutom att värken 

försvinner i lederna. 

Vi blir gärna fler i vår grupp så vill du testa på är du 

hjärtligt välkommen. Har du några frågor är du  

välkommen att höra av dig till mig på 0705–214521  

Kerstin Blondell 

 

 

 

 

Lust att prova något nytt? 
Du som kanske bara deltar i en av alla våra  

aktiviteter eller du som är med i föreningen utan att 

ha hittat just det som passar dig – vi har massor att 

erbjuda.  

Kanske tycker du det är kul att spela kort? På  

onsdagarna träffas ett gäng och spelar canasta under 

trevliga former.  

Vill du veta lite mer om din släkt? Måndag efter-

middag har vi vår släktforskning på klubblokalen. 

Där kan du få hjälp att komma i gång.  

Gillar du att promenera? Varje måndag kl. 10.00 

träffas glada TSM:are ute vid Torup och går en  

valfri slinga och därefter avslutar man med fika. 

Och det finns så mycket mer. Vinkunskap,  

silversmide, styrketräning – ja, det finns något för 

alla. Så gå gärna in på vår hemsida: www.tsmmx.se 

och titta på hela vårt utbud. Kanske hittar du något 

nytt som just du får lust att testa. På kuppen lär du 

känna ännu fler trevliga medlemmar i vår förening. 

 

 

Även om det ännu är ett antal 

veckor till jul så går tiden fort och 

snart är vi där. Eftersom det inte 

kommer ut fler nummer av  

Telesenioren i år passar hela  

Styrelsen samt redaktören på att redan nu önska alla 

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
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