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Höstmöte
Höstmötet kommer i år att hållas på Lundsbrunns Resort & Spa den 12 oktober. 

Program:
09.45-10.30. Kaffe med fralla, mingel
10.30-11.30. Clas Gustafsson, visar bilder och berättar från sina resor
12.00-13.30. Lunch 
13.30-14.30. Andreas Ljung, underhåller med musik
14.45          Dragning av lotterier. Avslutning

Pris 100 kr för medlem, 500 kr för icke medlem.

Anmälan senast 3 oktober till resp kontaktombud. Anmälan är bindande. 
Kontaktombuden meddelar Hannu Merstrand per mail, hannu@merstrand.se eller telefon 073-640 62 02 
senast 4 oktober. 

Reseersättning, 18.50 kr/mil utgår vid samåkning om buss ej erbjuds.

OBS! Vid anmälan anges önskemål om speciell kost.

100/500 kr kan i förväg sättas in på vårt bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 71 99.

Buss avgår:
kl 06.30 från Svenljunga (Svenljunga bussterminalen)
kl 07.00 från Kinna   (Kinna järnvägsstation) 
kl 07.30 från Borås   (Anna Lindhs plats) 
kl 08.00 från Ulricehamn (Marknadsplatsen) 

Du som redan har betalt till årsmötet 2020 blir kontaktad.

OBS! Höstmötet kan ställas in med kort varsel beroende på ändrade restriktioner.

Kontaktombud. Se sid 10.
         

        Andreas
    Clas      
            Välkomna!
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Månadsträffar
Borås

Beatles på Sagateatern med Krister Classon eventuellt den 22 september klockan 18.00

Följ med Krister Classon ( Stefan & Krister ) på en resa i Beatles storhetstid 1963-1970 – Anekdoter, fakta, 
rykten, musiken.
På scen har vi Krister Claesson med band som bl a består utav Johan Örjansson, Benjamin Önnhed & Jens 
Classon.

Längd: 2,5 h inkl. paus. Biljettpris 260 kr. Begränsat antal biljetter finns kvar.
OBS! Några har redan betalt tidigare för föreställningen som blev inställd.

Gunn-Britt Scherdin bevakar vad som händer med föreställningen. Meddelande kommer om föreställningen 
blir av.

Höstträff i Viskafors

Den 14 september kl 12.30 träffas vi i Storsjögården, Viskafors.

Tipspromenad
Korvgrillning eller soppa beroende på väder
Kaffe med våfflor  

Kostnad 60 kr.

Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se, eller telefon 070-639 69 29
senast 10 september.
 

Det gamla Borås

Lennart Wasling som är väl bevandrad i Borås historia och skrivit flera böcker 
tillsammans med Marita Wasling om Borås kommer att berätta om 
”Det gamla Borås under 1900-talet”.

Tid och plats: 4 november, kl 14.00. Träffpunkt Simonsland. Lokal 
”Åsikten”. Fika serveras. Kostnad 40 kr.

Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se, eller telefon 070-639 69 29 
senast 1 november. 

OBS! För tillfället oklart hur många personer som får vistas i lokalen. 
Skall ses över beroende på ev ändrade restriktioner. Vi räknar med 20-25 
personer som det ser ut nu.

Välkomna!

Välkomna!

Välkomna!



Borås firar 400 år och Jan Hjalmarsson firar 40 år!
OBS! Framflyttad till våren 2022.
              
 
Teaterbesök  Borås Stadsteater

Dracula, 7 oktober kl  19.00, Stora scenen.

Ett visuellt epos i sann skräckromantisk anda.

Vampyrernas urfader har kittlat nerverna hos läsare och 
publik i hundratals år. Och än idag kastar han sin 
fasansfulla skugga över aktuella ämnen som normer, 
könsstrukturer och sexualitet. Bloddrypande effekter och 
hårresande musik blåser liv i Bram Stokers gotiska 
klassiker när Greve Dracula återuppstår på Borås 
Stadsteaters stora scen för att slita vänskap och kärlek i stycken. Med hjälp av en stor ensemble och ett 
magiskt scenrum skapas ett storslaget teatermaskineri som ger gåshud. 

Medverkande
Regi och dramatisering: Rikard Lekander
Scenografi och kostymdesign: Richard Andersson
Kompositör: Simon Steensland
Koreograf: Cecilia Milocco
Projektionsdesign: Ludde Falk 
På scen: Tobias Aspelin, Lennart Eriksson, Viktoria Folkesson, Niclas Fransson, Helen Hansson, Hanna 
Hurtig, Jonas Lindh, Cecilia Milocco, Malin Molin, Wayra Monasterio
Statist: Anders Manskog
 
Efter en roman av Bram Stoker

Föreställningen rekommenderas från 15 år. 

Biljettpris 150 kr. Ordinarie pris 220 kr. 10 biljetter bokade.

Anmälan till Gunn-Britt senast 17 september.

Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99.   
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Svenljunga
Normalt träffas vi första tisdagen varje månad. Oklart om det sker i höst. 
Lennart Skoog meddelar om det blir några träffar i höst eller kontakta Lennart, 070-611 39 06, för besked. 
               

Skövde
Normalt träffas vi första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00. 
Oklart om det sker i höst.
Håkan Ludvigsson meddelar om det blir några träffar i höst eller kontakta Håkan, 
0500-43 41 50 för besked.           
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Normalt träffas vi tredje onsdagen varje månad på Park Bio i Vara kl 10.00. Oklart 
om det blir i höst.
Per-Olof Holmstöm, meddelar om det blir några träffar i höst eller kontakta Per-Olof, 
072-213 20 21 för besked.

Vara/Herrljunga

Ulricehamn
Vi träffar som vanligt sista tisdagen varje månad med start den 28 september.
Då hoppas vi att Oasen har öppnat och att det inte blir nya direktiv från FHM och 
regeringen.
Jag skickar mail som tidigare.
               Anne-Marie 

Skara-Lidköping
Träff i slutet av september planeras.

Inbjudan kommer via mail och SMS.          
            Sören

Mariestad-Töreboda
Vi har inte någon ny aktivitet planerad.
Vi hoppas att kunna träffas vid ett julbord så småningom.       
            Tomas
            

Falköping-Tidaholm
Studiebesök på Falköpings Mejeri 23 september kl. 10.00
Vi bjuder på fika..
                
Anmälan till Jan Aronsson senast 22 sepember, jan@jakaab.se eller 070-636 94 02.    
   
            Jan 
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Aktivitetsberättelser
Veteraner på besök hos Mariestads Fyrsällskap
Televeteranerna i Mariestad och Töreboda har haft en trevlig eftermiddag på Snapens Friluftsgård.
Vi var 22 st medlemmar som hade vågat sig ut nu när restriktionerna hade lättat.
Vi hade Sjöfart som tema, och vi började med att inta en landgång. Därefter talade Fyrsällskapets ordförande 
Bo Björk om sällskapet och dess verksamhet. Det är verkligen imponerande vad mycket de gjort under de 13 
år de funnits. De har rustat upp de fyrar som under åren lett sjöfarare till Mariestad. De har även röjt upp på 
både land och en del öar i skärgården. Detta har inneburit att fågellivet har ökat. Tyvärr också beståndet av 
Skarvar, som ju inte är en älskad fågelart bland Vänerns fiskare. Bo visade även en modell av den Vippfyr 
som är under uppförande i hamnen. Då han talat färdigt, och svarat på en del frågor var det dags för fika och 
frågesport. Denna gick också på Sjötemat. Det var ganska kluriga frågor, men Sven-Olof Blom lyckades få 
hela 10 rätt!
I samband med frågesporten intogs även fika.

Därefter fick de som så önskade besöka Fyrsällskapets hus, som bland annat innehåller ett litet museum.

Fyra av sällskapets medlemmar hade iordningställt bord och stolar utomhus och hjälpte oss med att servera 
mat och fika. Detta gjorde de utan ersättning, men förhoppningsvis fick de några nya medlemmar!
Vi tyckte att det var fint att vi äntligen kunde träffas, och hoppades att vi sett åtminstone början på slutet av 
den rådande pandemin! Nu ser vi fram mot att kunna samlas, och förhoppningsvis äta ett julbord då den tiden 
är mogen.
 
                               Tomas

Birgit och Tomas Malmsten med modellen av 
Vippfyren

Bo Björk i talartagen
Bo Björk
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Uno Andersson njuter i solskenet

Frågesport Snapen

1 Ett av världens 7 underverk var en fyr som byggdes omkr. år 280 f.k. Vad heter ön där den fanns?  
 1. Fallos  X. Panos  2. Faros

2 Vad är maxlängd för båtar i Göta kanal? 
 1. 30m  X. 28m  2. 25m

3 Aga-fyren var en svensk uppfinning. Vem var uppfinnaren?
 1 .Alfred Nobel X. Gustf Dahlén 2. Gustaf de Laval

4 Hur många städer har direkt kontakt med Vänern? Alltså utan någon älv eller Å.
 1. 5st.  X. 7 st.  2. 6st.

5 I Kristinehamn finns en kopia av ett Nederländskt fartyg. Vad kallas typen av båt?
 1 Kohort  X Bojort  2 Hojort

6 På Öland finns två kända fyrar. En är Långe Jan. Vad kallas den andra?
 1. Långe Per X Långe Erik 2 Långe Allan

7 Titanics förlisning är välbekant. Cirka hur många personer omkom?
 1 1200 .  X. 1700   2. 1500  

8 Hur många öar finns i Vänern?
 1. 22 000   X. 12 000  2. 3 100

9 På Kållandsö finns ett fiskeläge. Vad heter det?
 1. Skruven X. Nubben 2. Spiken

10 Vippfyren Lennart är under uppförande i Mariestads hamn. Från vilket land kommer fyrtypen? 
 1. Norge  X. Spanien 2. Danmark

11 Vad är Vänerns största djup?
 1 .106 m.  X .120m.  2. 96m.

12 Vilket år fick Mariestad sina stadsprivlieger?
 1. 1620  X. 1598  2. 1583

Ringa in det svar ni tror är rätt!   Utslagsfråga: Vad vägde den största godkända gädda som fångats iSverige?    
Rätt svar se sid 12.
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Svenljunga
Televeteranerna i Svenljunga hade den 10 augusti en träff på Bynanders Motormuseum.
Gamla goa gubbar som njöt av fika och lite trolleri av Lasse Gerhardsson.
            Lennart

Klas-Göran Johansson, Börje Augustsson, Lasse Gerhardsson,  Lennart Skoog, 
Tore Utter, Åke Johansson, Jan-Olof Johansson (skymd), Leif Johansson 

Tore Utter, Åke Johansson

Klas-Göran Johansson, Börje Augustsson Börje Augustsson, Lasse Gerhardsson, Lennart Skoog, 

Lasse Gerhardsson, Lennart Skoog, Jan-
Olof Johansson, Klas-Göran Johansson, 
Tore Utter, Börje Augustsson, Leif 
Johansson, Jan-Olof JohanssonFo
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I det fina vårvädret 13 maj fyllde Ruth Johanson 104 år. Födelsedagen 
firades även i år hos systerdottern Ulla Bjursten med familj. 
Televeteranerna uppvaktade med en blomma som Ruth fick ta emot på sin 
trappa. Förra året sa vi att vi skulle fira 104-årsdagen med kaffe och Ruths 
hembakade kakor men pandemin satte stopp för detta även i år. 

Den pigga, glada och positiva jubilaren längtade efter att kunna få träffa 
väninnor för lite fika på stan och att allt skulle återgå till det mer normala 
igen.

       Ulla Åkerfeldt
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Ruth Johanson 104 år

Uppvaktning av 90-åringar
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Gunne-Beth Segander den 5 augustiBo Andersson den 31 juli
Ulla Eriksson uppvaktades med  
en blomstergrupp den 23 juli.

Uppvaktningar

Fikaträff på Bredablick i Falköping
Ett tiotal tappra och modiga veteraner hade hörsammat kallelsen till 
Bredablick i Falköping för fika och dela lite minnen denna ljuvliga majdag, 
25 maj. 

I dessa Coronatider måste vi ha full respekt för situationen så vi fick sitta 
max 4 vid varje bord och avstånd mellan borden enligt FHM 
rekommendationer. Den härliga utsikten förstärkte samvaron och gav en 
fin upplevelse.

Jan informerade om att Televeteranernas förbund upphör och alla klubbar får dela på det som finns kvar i 
kassan.

Vi bestämde att så fort bestämmelserna lättas och vi har ett fullgott skydd så skall vi försöka träffas igen. 
Förhoppningsvis i september.

          Jan Aronsson
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Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Trisslott. Värvningen pågår året ut 2021.

Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.  
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

OBS! Vänligen meddela adressändringar (bostad och mailadress) samt telefonnummer till Marie 
Lindström, marie@frista.se eller telefon 070-639 69 29.

Nästa nummer av Telningen beräknas ges ut v 44.
Vi vill ha material till detta nummer senast 8 oktober.
Materiel skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Ny medlem:
Irene Arvidsson, Borås

Avlidna medlemmar:
Jan Bergholtz, Falköping
Henry Fransson, Mariestad

Kontaktombud 2021

Borås   Carina Svensson caranna.cs@gmail.com       073-337 01 57
Kinna/Varberg  Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com     070-346 40 91
Falköping  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com    073-943 43 90  
Mariestad-Töreboda Tomas Malmsten malmsten_tomas@yahoo.se 0506-404 09  076-107 58 15  
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com      070-651 18 12
Skövde-Hjo-Tibro- 
Karlsborg  Håkan Ludvigsson hakanl1@live.se  0500-43 41 50 
Svenljunga  Lennart Skoog          070-611 39 06 
Ulricehamn  Anne-Marie Olander anne-marie.olander@telia.com    070-200 52 60 
Vara-Herrljunga  Per-Olof Holmström pelleh727@gmail.com     072-213 20 21
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Bilder från förr
Kypestafetten 1980.

Ritkontoret ställde upp med följande lag.  
Ovan fr v: Maritha Idh, löpning, Ulla Wiraeus, orientering, Ewa Cronehag, 
hinderbana.
Nedan fr v: Agneta Persson, simning, Ulla Eriksson, cykel. 
Bra insats av alla där målet var att inte bli sist vilket vi lyckades med.                         

      Ewa Cronehag

Rasering av ”landskabel” mellan 
Vedum och Vara februari 1993.

Ulf Wingkvist, Leif Sjöberg, Kent 
Brolin.            
              Kent Brolin

Fotot är troligen från personalavdelningen.

Marianne Hero, Britta Levenby, Ingegerd Bergman, Maria 
Oskarsson (Arvidsson), Ann Alfredsson, Barbro Serra 

Inger Johansson i 
Telebutiken i Borås provar 
ELLE

Anne-Marie Proofh som 
förestod Telebutiken i 
Kinna

Driftcentralen Borås 1990.

Lennart Nordh och Kjell 
Carlsson
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Borås Tidning, 50 år sedan

Svar frågesport Snapen
1. Faros
2. 30 m
3. Gustaf Dahlén
4. 6 st
5. Bojort
6. Långe Erik
7. 1 500 personer
8. 22 000 st
9. Spiken
10. Danmark
11. 106 m
12. 1583
Största gäddan fångad i Sverige 
vägde 21 kg

Smått och gott

reds anm.
Bertil Svensson måste ha gömt 
sig bland stativen!          
              

Fru Rosvall hette Peggy och Frk 
Nordin hette Barbro i förnamn.
Barbro gifte sig Serra och flyttade till 
Halmstad.

Under Bilder från förr finns ett 
foto där bland andra Barbro finns 
med.              

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har 
lånat den av våra barn.    Okänd

Fyrtio är undomens ålderdom, femtio är 
ålderdomens ungdom.
         Victor Hugo

När man är ung längtar man ut. När man är 
gammal längtar man hem.  
        Cora Sandell 

En diplomat är en man som alltid kopmmer ihåg 
kvinnans födelsedag men inte hennes ålder.

        Robert Frost


