
Kristi Himmelfärdsdag torsdagen den 26e maj 2022 slår 

klockan om till jämna 20år för Telge Whisky sällskap 

vilket skulle uppmärksammas ansåg en enig styrelse och 

Programgrupp, datum spikas och planer smids, och smids 

om allt efter kassörens bekymrade anletsdrag för efter 

pandemins restriktioner, uteblivna medlemsavgifter och 

annat elände gapar sällskapets konton tomma. 

Resultatet blir att Programgruppen, förstärkt med Jussi 

får ta på sig lite mer arbete och medlemmarna får 

erlägga en lite högre kuvertkostnad än vanligt å 

problemet är löst… 

Dagen kom med ”aprilväder” lite kyligt mulet å skurar så 

istället för bussen kom flera i taxi istället, de första 

gästerna kom redan en timma före utsatt tid, tur då att 

jag roddat upp baren i god tid och kunde förse dessa 

frusna själar med vin och whisky, trots vädret därute är 

det varmt i lokalerna å jag ser idel leende ansikten och 

ivriga konversationer. 

Fördrinken Kir Royal serveras av Gösta och Sten och när 

vi börjar se botten i de höga glasen stöter Jussi Telge 

Whisky sällskaps ceremonistav i golvet och förkunnar 

att alla glas nu bör hyfsas för dörrarna till matsalen 

öppnas inom kort, matsalen har kvällen till ära dukats 

vackert med servett och smyckats med levande ljus och 

blommor av Anita och Anne-Marie med ivrig hjälp av 

Sten å Gösta och under noggrann uppsikt av Jussi. 

Gästerna köar upp å jag och Gösta får ett styvt jobb 

med att förse alla med måltidsdryck innan vi kan slå oss 

ned och avnjuta förrätten Alla tiders Skagen med räkor 

och kräftor på grovt bröd därtill sallad med riven 

västerbottenost och gräslök. 

Jussi gör nya märken i parketten med ceremonistaven 

för att få salens uppmärksamhet, han berättar lite om 

förutsättningarna för kvällen och ger sedan ordet till 

vår helt nybakade ordföranden Lasse Hallström som 

hälsar välkomna å säger några väl valda ord om 

föreningen och dess välartade medlemmar. 
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Varmrätten är nu uppdukad på buffén, rödvinsmarinerad 

rostbiff av hjort med hasselbackspotatis, en tjock och 

gräddig champinjonsås, broccoli och portvinsgelé, allt 

mycket gott men skall jag vara lite kritisk så hade jag 

hoppats på ett aningen mörare kött, nåväl de flesta av 

oss har ju tänderna i behåll så det gick bra i alla fall. 

Ordföranden Lasse har ordet igen och nu kallar han 

fram sin föregångare Curt Högbom för avtackning, det 

verkar som sällskapet väljer sina ordförandena på tio år, 

Patrik Berg satt i tio å Curt har också suttit i tio år så 

Lasse vet vad han har att vänta… ljusa minnen, varma 

applåder, blommor och standar är lönen för mödan. 

När alla stillat sin lyst för det varma bordet dukar 

flickorna från Alla tiders matlagare av och upp kommer 

istället dessertbuffén ”Vår och sommar” som består av 

Hallonpannacotta med bärsås och färska jordgubbar, en 

liten fruktsalsa med rostad kokos, samt en rabarberpaj 

med rostad mandel och vaniljsås. 

Termosar med rykande hett kaffe kommer fram på den i 

förväg dukade kaffe och whisky buffén, det är säll-

skapets Master filler Gösta Hallin som har doserat de 

51 fyrorna av Glenfiddich 12YO på ett oklanderligt sätt 

som vanligt å som dessutom ingår i menyn. 

Så tar programgruppens ”grand old man” samt även 

avgående webmaster Sten Benje vid, så här med 

eftertankens kranka blekhet tycker jag att även han 

skulle tackats ordentligt för det jättejobb han lagt ned 

på att designa och hålla sällskapets hemsida up to date 

genom alla år, jag passar på så här i elfte timman å med 

skammens rodnad blossande på kinderna att å allas våra 

vägnar rikta ett varmt och hjärtligt tack för arbetet 

som TWS webmaster. 

Belysningen i lokalen dämpas, filmduken rullas ut och 

projektorn surrar igång, Sten som även över tid har 

dokumenterat sällskapets övningar med kamerans hjälp 

ger oss nu en tillbakablick, i ord och bild från provningar 

och resor som sällskapet genomfört, glädjen i igen-

kännandet är stor och roliga minnen kommer tillbaka 

kring destilleribesök, middagar och provningar, mycket 

trevligt. 

 

 

 



Dagen har övergott till ljus försommarkväll och 

medlemmarna börjar tacka för sig å mörkret hinner 

lägga sig innan vi som arrangerat jubileumet har plockat 

ihop och ställt i ordning allt… 

När detta skrivs kan jag inte låta bli att fundera över 

vilken viktig roll Telge Whisky sällskap ändå har att 

förena människor i alla åldrar över ett gemensamt 

intresse under trevliga former, å hur liten ”världen” är. 

Jag mins ett Programgruppmöte hemma hos Nils-Bertil 

Nilsson (vi saknade dig den här kvällen… också) då det 

visade sig att han bott granne med min morbror där på 

Villagatan och hållit i minnesstunden nere på gården 

efter hans bortgång… 

Eller när jag skulle sitta båtvakt en natt på Södertälje 

Båtsällskap i Torpaviken och upptäcker att det är vår 

kassör Leif Edvinsson jag skall vakta tillsammans med, 

båtklubben har stått för fler märkliga möten, till 

exempel att Christer och Sonja Matsson har sin båt på 

samma brygga som mig, och inte nog med det, deras 

barnbarn köpte i våras huset tvärs över gatan mot mig i 

Järna… å det är ju inte ovanligt att jag som har hand om 

baren får ta en plats som blivit över i matsalen vilket är 

trevligt för det gör att man hittar medlemmar med 

gemensamma vänner eller kanske gamla bekanta, precis 

som nu när jag hamnade bredvid en gentleman som 

visade sig ha ägt Reines Bil i Nykvarn som jag under 80 å 

90 talet sålt reservdelar till under min tid på SAAB 

ANA på Forskargatan i Södertälje. 

Ja… jag skulle kunna fortsätta en god stund till men jag 

har fått direktivet att hålla texten kort den här gången 

och i stället låta bilderna tala. 

Ett stort tack till alla er som kom ni är järngänget 

 i sällskapet och gjorde kvällen minnesvärd. 
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