Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

2:a utskicket detta år

23 augusti 2005

12:E ÅRGÅNGEN

På Kennethdagen 05-03-22
.. användes en något beskedligare kanon än förra året.
Ljudeffekten och röken var dock av det kraftigare slaget,
vilket allmogen tydligt erfor.

Årets andra utgåva av SKKF´s medlemsblad

..har sålunda utgifvits. Sommaren har, som vanligt, uppvisat
varierande kvalitéer. Red hoppas dock att du, käre Kenneth, haft
en underbar och välförtjänt ledighet tillsammans med nära och
kära.
Hösten ligger orörd framför oss och med den alla begivenheter i
sann SKKF-anda. Programmet är som vanligt en del av bladets
innehåll och vi hoppas att det finns något som faller dej i
smaken. Tyvärr är det dåligt med synpunkter och önskemål från
läsekretsen. Önskvärt vore att sådana inkom, särskilt med tanke
på att vi kommer att fira 10-års jubileum kommande år 2006. En
tillställning värd att se fram emot.
Trevlig läsning önskar red.

Svenska Kenneth klubben Framsidan
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SKKF
10 år
2006!

Detta skall firas så det
ger genljud i slott och
koja.
Hör av dej med idéer
och förslag. Läs mer
på sidan 5.
1

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Kenneth laddar för
jubileum.

!

Visste ni att vår ordförande har en artistisk ådra? Inte vi heller.
Att han sen har svårt att skilja mellan brandslang och mikrofon
beror antagligen på hans stora engagemang, som lätt drar med
honom mot oanade mål.
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Namn
K #3 Söderlund
K #306 Gärdmark
K #311 Andersson
K #305 Lindblom
K #307 Lexell
K #369 Alvén
K #336 Karlsson
2

Medlemsavgiften till Svenska Kennethklubben är
294 kronor per år och betalas in på postgiro
645 90 78 – 9. Och som vanligt får du en liten
present när du betalat.
Glöm inte att ange namn, fullständig adress och
telefonnummer, samt eventuell e-post adress, så
att all information når dig. Se även på SKKs
hemsida www.kenneth.se för mer information
om välkomstpaketet för nya medlemmar.

!

9 8.

!

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:

Tel bostad
031 402 626
031 229 501
031 425 262
031 469 009
031 198 505
031 475 731
031 412 337

Tel arb

Mobil
Uppdrag
070 583 4555 Ambassadör
070 483 6104 Ordförande
031 747 5323 070 326 7601 Sekreterare
031 627 144 070 554 9728 Kassör
Ledamot
031 495 599 070 727 1202 Red. & Valber.
Valberedning
I

E-post

kenneth.soderlund@home.se

gardmark@swipnet.se
kenneth@kennethgbg.se

bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com

kenneth.lexell@swefair.se
ke.a@bredband.net

REPORTAGE
På två hjul 05-01-27.

Årshögtidsdagen 05-03-22
Ett glädjande stort antal Kenneth hade slutit upp för
att fira årets stora dag, Vi var dryga 12 st som
avnjöt ärtsoppan med givna tillbehör, plus inlånad
illusionist och reporter. Antalet sjönk med 2 till
humning & mumning men det goda humöret var
desto mer markant (se bild nedan).

I sakta mak vandrade Kenneth runt bland blänkande
motorcyklar. Mycket fanns att beskåda men några
affärer gjordes inte. Det får bli fyrhjuligt även
framledes.
Vinprovning 05-02-17.
Årets vinprovning skedde i sober miljö i Heymanska
villans vackra källarvalv. ”Vår egen” munskänk, Jan
Allerstam, lät de närvarande se, dofta och smaka på
goda viner under det att han berättade om deras
ursprung och kvalitéer.

Aftonens evenemang med våra damer utspelades på
Oakleys Country Club. God mat och dryck varvat med
professionella uppträdanden av den artistiska
personalen. Därutöver uppträdde den för dagen
inlånade illusionisten Peter Brynolf till stor förnöjsamhet (hur bär han sej åt, karlen??)

Som alltid blev det hela en angenäm afton.
Helhetsintrycket förstärktes av en rundvandring i
huset med alla dess vackra inredningar och detaljer.
Bilden visar en
av alla vackra
detaljer i villan,
den pampiga
kakelugnen. NB
den infällda
klockan.

Biljardmästerskapet 05-04-21
Den klassiska kampen om ”Kals Buckla”. En, som
alltid, intensiv kamp där ånyo #305 Lindblom avgick
med segern. (#305 är van vid köer. Red. Amn.)

Naturligtvis var även Kenneths damer närvarande
och dessa föreföll lika belåtna som herrarna.
Bilden visar 3:an, 1:an och 2:an
Svenska Kenneth klubben Framsidan
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PROGRAM, HÖSTEN 2005

FEMKAMP

SURSTRÖMMING

Torsdagen den 25/8 18:00.
Årets gladiatorspel, den så kallade femkampen, är
ett måste för varje rättrogen Kenneth. Som alltid
utkämpas den på Liseberg. Kombattanterna fylkas
vid Kal & Ada statyn utanför entrén varefter
uppladdning sker vid lämpligt vattenhål. Vid
uppnådd kroppslig vätskebalans startar bataljen
under publikens vilda jubel. Efter avslutad kamp
kommer segraren att föräras den eftersträvansvärda
”Apotekar´ns Grand Price” vid en vanligen
storslagen ceremoni.
(OBS att det är fjärde torsdagen denna månad)
Föranmälan behöver inte göras. Medför ditt goda
humör och kom dit.

Fredagen dagen den 23september.
Vid denna tid på året äter den rättrogne
norrlänningen denna mystiska fisk som fått jäsa
obehindrat i tunnor sedan urminnes tider. Även
Kenneth med fru bjuds tillfälle att inmundiga
denna specialité under kontrollerade former.
Arrangör är Norrlands Gille. Vätska att nedskölja
det hela med kräfvas och torde medföras af
deltagaren själfv.
Obligatorisk anmälan till #305 Lindblom snarast

BOWLING

Torsdagen den 20 oktober (ttim)
Den i trippeln ingående första omgången.
Vinnaren föräras MacAlpin trophy och platsen för
tillställningen är som vanligt Inter Bowling,
Stigbergshallen.
Vi äter en bit god mat, afvnjuter valfritt antal kalla
pilsner, tänker ut taktiken och kämpar mot
fallovilliga käglor.
Oblig. anmälan till #369 Alvén senast 10 okt

RALLYCROSS

Lördagen den 10september. Avresa 06.00,
eller så möts vi på plats vid c:a 08.00.
Då har det åter blivit dags att skrynkla asfalt i
Götenetrakten, dvs massor av Rallycross och
annat kul på Kinnekulle-Ring. Naturligtvis är vi
på plats för att heja fram Kenneth Hansen till SM
seger. Titta gärna på: www.hansen-motorsport.se
för mer info (ev. kan datumet ändras).
Vi hoppas på några ord med Kenneth och besök i
depån varvat med motorvrål, avgasrök och doften
av bränt gummi
Biljetter och kostnader ber vi att få återkomma till
för den som är intresserad. Som du säkert förstår
är det ett heldagsarrangemang som inleds med
träning och avslutas med SM finalen.
Obligatorisk anmälan till #305 snarast

DART

Torsdag 17 november (ttim)
Så kommer vi till nummer två i trippeln.
Spänningen stiger. Vem tar hem nummer 1:s
pokal? Med tungorna på varierande plats i
munnarna ser vi pilarna fastna i tavlan. Sedvanligt
intag av fast och flytande föda ingår för den som
så vill. Platsen är i skrivande stund inte klar så det
blir till att kolla hemsidan.

PILSNEPROFVNING.

Torsdagen den 15 september (ttim )kl: 18.00.
Efter en avkopplande och rofylld sommar har det
åter blivit dags att undersöka vad nytt som ha
insmugit sej i Gamle Ports ölkyl. Även diskussioner
och planering inför jubileet står på dagordningen.
Alla idéer äro välkomna. Behöver du mat för att få
fart på dom små grå finnes även detta på nämnda
lokal.
Föranmälan behöver inte göras. Bara kom dit.

SÅ BLIR DET JUL IGEN

Söndagen den 11 december
..och med julen följer julbord. Som vanligt sniker
vi med Norrlands Gille på deras kalas.
Troligen avnjuts det på Liseberg som tidigare år.
Kostnad och klockslag får vi återkomma till då
detta inte är klart ännu. Kolla hemsidan
regelbundet.
Föranmälan är ett måste och sker till #305
Lindblom i november

Go-Kart i höst!!! Se sidan 7.
4
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PROGRAM UNDER VÅREN 2006
Kenneth laddar inför det nya året!

Svenska KennethKlubbens
Årshögtidsdag, och tillika
Framsidans 10-års jubileum.

Den stora begivenheten är naturligtvis SKKF´s
10-årsjubileum.
Jubileumskommiten består i huvudsak av #3
Söderlund och #369 Alvén. Det är någon av dessa
du ska kontakta med idéer, förslag, synpunkter och
annat som rör 10-årsfirandet. Men sno på. Tiden
går och det är mycket som ska hinnas med.

Onsdagen den 22 mars

Med bl a: Årsmöte, Hummning &
Mumning, Aktiviteter, Stort
Jubileumskalas, Fyrverkeri mm.
Ett mer detaljerat jubileumsprogram
kommer att skickas ut och publiceras på
hemsidan senare i år. Detta eftersom alla
detaljer inte är klara ännu.

Uppladdning

Torsdagen den 19 januari 19:00 (ttim).
Jul och nyår är förbi. Gamle Port har fyllt kylen.
Det kommer an på oss att tömma densamma.
Välkommen.
Vi kommer att ha mycket att stå i inför stundande
jubileum. Därav behövs alla som kan och vill

Håll ut käre Kenneth. Detta kommer att bli en
dag att minnas och delge barnbarnen.

SKKFs öppna
Billiardmästerskap

MC-mässan

Torsdagen den 26 januari
Alla pojkars dröm blir verklighet, i alla fall för ögat.
Så här mycket MC för så lite pengar får du inte nå´n
annan stans.
Obligatorisk anmälan till #305 senast en vecka
innan

Torsdagen den 20 april 19:00 (ttim)
Kampen går vidare. Denna gång på Pauls Biljard.
Detta är den tredje och sista i trippeln. Är du i
stöten? Kom å ställ dej i kö. Paul serverar god mat
och kall öl till humana priser. Du kan även kolla
på Pauls Billiards hemsida www.paulsbilliard.se
7 april.

Vinprovning

SKKs URSPRUNG

Onsdagen den 15 februari 19:00.
Tag din kvinna under armen och bjud henne på en
trevlig vinprovning (du får givetvis komma ensam
om det passar dej bättre). Provningen sker under
ledning av kunnig munskänk. Platsen meddelas
senare.
Anmälan är ett måste till denna aktivitet. Senast
fredagen den 2 feb måste du höra av dig till #305
för att garantera en plats.

Fredagen den 29 april 19:00
SKKs ärorika, högt älskade och djupt saknade
högtidsdag som instiftades i begynnelsen. Minnet
högtidighålls av SKKF på Gamle Port med att
inmundiga minst en öl. Om sammankomsten
omöjliggörs av andra obetydligheter så går det lika
bra på valfri plats och tid. Dock denna dag!

Åbytravet

Onsdagen den 24 maj
.. samlas vi åter för att bygga upp semesterkassan. Besök på stallbacken, mat och inträde
ingår i priset. Vi gör en rad tillsammans och
delar pengarna broderligt. Naturligtvis är även
Kenneths fru medbjuden.
Obligatorisk föranmälan till #305 senast

SKKF förbereder sig

Torsdagen den 16 mars 19:00 (ttim)
på Gamle Port. Förhoppningsvis är i stort sett allt
klart inför Högtidsdagen kommande onsdag, men
sista minuten grejor har en förmåga att dyka upp.
Kom ner, om inte annat för att slappna av efter allt
som gjorts.
I
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REPORTAGE
Skall vi göra någon mer räkkryssning med S/S
Bohuslän? Tja. Det är du, käre läsare och medlem,
som avgör. Det är inte kul att lägga ner tid och
pengar på något som uppenbarligen inte uppskattas.
Vi får se hur det blir nästa år.

Skärgårdstur med ångaren Bohuslän 05-06-08
Visst är det vackert i Göteborgs skärgård. Vyer som
bäst upplevs från ett båtdäck, t ex det på S/S Bohuslän. Tråkigt nog var det några anmälda deltagare
som inte infann sej, vilket innebar att vi fick betala
för ett antal outnyttjade biljetter.
Vi som kom hade i alla fall en underbar resa i strålande solsken. Räkorna var färska och goda och
ölen lagom kall. Ett besök i maskinrummet visade
att föreningen håller väl ordning på sitt fartyg. Tänk
så mycket gemensamt vi har med sällskapet ångbåten. Dom vårdar ömt sitt vackra fartyg. Vi vårdar
ömt vårt vackra namn. Allt i sann föreningsanda.

Utfyllnad

Gamle Port förbereder Kenneths ankomst

Vem sa att tjejer inte kan framföra en båt?

Hur hamnade Gamle Ports skylt på Hotell Gothia
Towers relaxavdelning?

Vi var inte ensamma på de 7 haven.

En glidare värdig en Kenneth.
6
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NÄST SISTA SIDAN.
Noterat och kommenterat

Slutord

Som den uppmärksamme läsaren redan noterat har
det visats ett bristande intresse för några av
aktiviteterna. Orsaken härtill är inte lätt för oss att
veta. Det kan bero på att aktiviteten som sådan inte
är intressant. Den kan vara för dyr. Det kanske helt
enkelt är så att dagen inte passar. Det finns säkert
andra orsaker också.
Styrelsen och AU består som bekant av vanliga
människor och trots att det uteslutande är Kenneth
som besitter posterna är det ingen garanti för att
planeringen passar alla. Vad vi behöver är lite
feedback från övriga medlemmar, dvs. synpunkter,
förslag, kommentarer, kritik (både positiv &
negativ) och annat som för vår ärovördiga
gemenskap framåt.. Du hittar namn, adresser mm på
sidan 2. Hör av dej. Inget är ovälkommet. Givetvis
kan du delge oss dina tankar vid någon av alla de
tillfällen då Kenneth träffas enligt det program du
just läst igenom. ”Ju mer vi är tillsammans ju
gladare vi bli” sjöng en gång en svensk artist. Har
tyvärr glömt namnet men texten är lika aktuell
fortfarande. Ha detta i åtanke. Hör av dej. Häng
med. Påverka. Låt oss tillsammans göra
jubileumsåret till något att minnas.
Redaktören

Tror att det redan uppmärksammats, men vi tar det
igen. SKKF firar 10-års jubileum 2006 och …..
Okej. Jag ska sluta tjata. Men ett litet tillägg är på
sin plats.
Som vi alla förstår kan detta firande inte
genomföras utan utgifter. Pengar finns tyvärr inte i
överflöd ens i klubbens kassakista. Vad gör man
åt detta faktum?
Tja sponsorer är aldrig fel. Vi kan t ex annonsera i
detta blad (se spalten till vänster). Vi har också
planer på att ta fram en SKKF-tröja av hockeytyp.
På denna tröja finns mycket plats för
sponsortryck. Har du kontakter eller känningar
som kan tänkas vara intresserade? Ingen är för
liten. Ingen är för stor. Det finns en Kenneth i alla
och vem vet. Kanske Bosse eller Sven kan vara
intresserad av att stödja vår verksamhet.
Hör av dej till någon i styrelsen eller AU.
Avslutar med en bild som visar att #311
tar Kenneths Skotska påbrå på största
allvar. Man kan dock fråga sej om
Kenneth MacAlpin höll på Toronto.

PS.
Han hade inget
under kilten.
Red. Anm.

Go-Kart i höst va´de´ja.

Vår ambition är att vi skall bjuda in Wetterspegeln
till en returkamp i denna ädla motorsport.
Då varken datum eller plats är klart i skrivande stund
kommer alla detaljer härom att anslås på hemsidan.
Du som är intresserad av att delta kan dock göra en
intresseanmälan till #369
Svenska Kenneth klubben Framsidan

Har du e-postadress som du inte meddelat,
eller är den ändrad? Meddela #305. Det är
både enklare och billigare att göra utskicken
med e-post och du får all info snabbare.
.
I
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Ambassadören
#3 Kenneth Söderlund
har ordet!

skicka en trevlig hälsning till alla andra Kennethar i
gästboken!
När du är klar med rikshemsidan – ta en titt på Framsidans
egen www.kennethgbg.se!
Tack för den här gången – och väl mött på något
arrangemang i höst!

Här kommer än en gång ett nyhetsbrev fyllt med idéer och
uppslag kring aktiviteter!
Och som vanligt kan vi fresta dig med många alternativ om
du inte kan/vill hänga med på allt…

#3 Kenneth

Det här ambassadörsbrevet kommer denna gång att avhandla
•
•
•

Årets Kenneth 2004
2006 med 10-årsjubel
Svenska KennethKlubbens hemsida

!

Årets Kenneth – än en gång från västkusten! Det är något
speciellt med Kennethar från västkusten. Det finns 27 000
Kennethar runt om i landet och i den konkurrensen kommer
Årets Kenneth nästan vart tredje år från västkusten… de ni!

#
$

%
Saxat ur Huvudklubbens hemsida
Namnet Kenneth kan härledas till den förste
skotske Kungen som bar det ärofulla namnet
Kenneth McAlpin.
Det var på 800-talet och Kenneth McAlpin hade
blivit kung för både the Picts och the Scots för
att bilda ett nytt Kaledoniskt kungarike kallat
Albainn. Bildandet av kungariket är resultatet av
sju år långt och blodigt krig i vilket Kenneth
hade övertalat vikingarna från Hebriderna att
slåss tillsammans med honom för att besegra the
picts. Historien kan ha sin fortsättning i Sverige,
närmare bestämt på Björkö i Mälaren där
utgrävningen av vikingastaden Birka genomförs.
Huvudansvaret för denna utgrävning har
naturligtvis legat på en Kenneth, "Årets Kenneth
1997" Kenneth Svensson.
Saxat ur Huvudklubbens hemsida

1996 Kenneth Hansen – rallyföraren.
2000 Kenneth Axelsson – ni vet paddlaren.
2004 Kenneth Sjöqvist – fotbollstränaren som arrangerade
VM för hemlösa.
Vi lyfter kepsen för Sjöqvist och slår oss stolta för bröstet!
2006 – 10 årsjubileum
Vår lokalförening fyller jämnt nästa år! Tänk vad tiden går…
Det började med en annons våren 1996 GP där jag som
ambassadör hälsade alla Kennethar i Göteborg med omnejd
välkommen till en informationsträff. Totalt 21 Kennethar
hörsammade kallelsen och togs sig den underbara vårkväll till
Barken Viking.
#1 Kenneth, #2 Kenneth samt undertecknad informerade om
moderklubben, andra lokalföreningar, våra stadgar och
självklart allt trevligt hyss vi har för oss.
När vi var klara ställdes frågan; skall vi öppna en
lokalförening i Göteborg? Ett unisont ”JA”
från alla närvarande och i mars nästa år är det dags för 10årsjubileum. Idag är vi fler än 60 medlemmar! Självklart ska
vi fixa ett program som anstår en Kenneth med respektive
och lika självklart skall vi snegla lite på det magnifika
jubileumsprogram moderklubben i Sundsvall bjöd på…

Hemsidan till SKK i Sundsvall
www.kenneth.se

Här kan du hitta mer information om medlemskap, gästbok där du även kan tipsa om årets
Kenneth till #1 Kenneth Krook, osv.
Även information om Årets Kenneth från 1993
och framåt. Kennethsången. Kennethdrinken och
annat matnyttigt. Länkar till alla lokala klubbar,
förutom Huvudklubben i Sundsvall och vi själva,
SKKF, finns Söderslätt, Hallsta, Huvudstaden,
Guldstaden, Masriket, Örlogsstaden och
Wetterspegel. Alla har en hemsida som är värd
ett besök.

Notera redan nu 22 mars, 2006 i din kalender… vi
återkommer!
Vårt smörgåsbord på hemsidan – döpt till Kenneth!
Du följer väl med vad som händer på www.kenneth.se.!
Detta fantasiska media som fångar upp allt av intresse kring
Kenneth och hans bravader. Ta dig tid någon regnig kväll och
kryssa dig fram bland alla länkar. Där hittar du speciella
grattiskort till en Kenneth, ett 40-tal Kenneth -limerickar som
kommer till användning vid nästa fest, receptet på Kennethbakelsen, medlemsanmälan för nya Kennethar…
m.m.m.m.….Ja, det finns faktiskt nära 100 (!) länkar, alla
med ett mer eller mindre viktigt budskap. Och varför inte
8
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