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

2:a utskicket detta år

23 augusti 2006

14:E ÅRGÅNGEN

Kennethdagen 06-03-22
En hel svärm (15 st) Kenneth förbereder namngivandet
av spårvagn #356. Ett evenemang som dessvärre gingo
om intet enär TV 4´s reportageteam voro för nitiska.

Årets 2:a utgåva av SKKF´s medlemsblad
..har du nu framför dej. Givetvis med reportage och bilder från
vårt 10-årsfirande. Trots att det fortfarande inte rullar en
Kennethspårvagn på stadens gator måste vi ändock framhålla att
jubiléet var av det lyckade slaget. Rekordstor uppslutning på
årsmötet med stadgeenlig förtäring, kanonsalut och allt som där
tillhör. Om aftonen avhölls galamiddag på barken Viking med
damer, #1 och fyrverkeri. Sålunda äro Kenneth nöjd och belåten.
En annan händelse av vikt är att vi äntligen fått en tung post i
riksdagen genom vår nye utrikesminister Jan Kenneth Eliasson.
Det vår klara uppfattning att det fortfarande finnes hopp för
konungariket Sverige på den politiska sidan.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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Årets
Kenneth

?
Vem borde bli årets
Kenneth 2006?
Lämna ditt förslag till
Svenska Kennethklubben i Sundsvall.
Se mer på hemsidan
www.kenneth.se
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Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet
Den långa vintern har tagit slut efter mycket om
och men. Sedan kom toppen sommaren. Det
verkar som om han där uppe tänkte ”Här skall ni
få för ni frös i vintras”. Man får tacka och bocka,
samt hoppas att alla har haft en trevlig semester?
Utnyttjat sina sommarställen, husvagnar, båtar
eller bara slappat på någon badstrand och hämtat
krafter inför höstrusk och vinterkyla, tro mig det
kommer en sådan tid. Vårens möten har
dominerats av vårat 10års jubileum. Det
uppmärksammades i dagarna 3 av Göteborgs
Posten tack vare en intensiv lobbning.
Namnsdagen den 22 mars skulle inledas med
namngivning av en spårvagn.
Tyvärr strulade TV 4 till det, så namnet Kenneth,
kom inte närmare vagnen än 10 cm, vi nådde inte
ända fram denna gång.
Det gjorde däremot Kanonkungen, klockan 12:00
utanför S/S Marieholm vid Operan.
Med en kraftfull salut inleddes 10årsfirandet med
14 förväntansfulla Kennethar. Efter årsmöte,
ärtsoppa med tillbehör ställdes färden till Hotell
Gothia med den årliga tvagningen. Så avslutades
denna onsdag för att vila samt uppladdning till
dom vidare festligheterna på lördagen den 25 mars
så att alla skulle kunna vara med och fira på denna
arbetsfria dag.
Samling på Centralens Pub klockan 14:00 med #1
Krook som hedersgäst, där inleddes dagen med ett
vätskeintag av varierande styrka och mängd.
Klockan 15:00 kom en äldre spårvagn beställd av
oss, för en färd genom Göteborg på 1,5 timmar. Vi
pyntade vagnen med Kennethafficher i fönstren så
att allmogen skulle uppmärksamma oss. På insidan
höll vi stämningen på topp med öl, vin samt räkor.
En toppenfärd. Klockan 19:00 intog vi Barken

Viking, det var där allt startade för 10år sedan. Mat
dryck och tal avlöste varandra. Denna gång
misslyckades Kanonkungen med sitt skott. Det
gjorde däremot inte Kennethfyrverkeriet som
avsköts från Frihamnspiren till allas beundran. Alla
vårens 10 möten förbleknade inför detta jättejippo.
Jag hoppas vi ses vid Kal & Ada statyn utanför
Lisebergs huvudentré den 31 augusti 2006 18:00
inför höstuppstarten av våra trivsamma möten.
Hälsning Ordförande # 306 Gärdmark

Ord på vägen
Det är bättre att ha Parkinsons och skvalpa ut halva
groggen, än Alzheimers och glömt var man ställt den

SKKF´s Uppdrag.
I sann SKK-anda skall ju även framsidan ha ett
uppdrag. Ett mål för oss alla att sträva mot.
Som uppdrag har således vi: En av Göteborgs
älskade / hatade spårvagnar skall tilldelas det
vackert klingande namnet Kenneth. Likväl som
mindre storheter som t ex Göran J, Sten-Åke C,
Sonya H, m fl fått se sitt namn pryda dessa
skramlande plåtlådor skola även vårt stolta namn
glädja allmogen i generationer framåt.

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.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#311 Andersson
#305 Lindblom
#307 Lexell
#369 Alvén
#336 Karlsson
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Tel bostad
031-40 26 26
031-22 95 01
031-42 52 62
031-46 90 09
031-19 85 05
031-47 57 31
031-41 23 37

Tel arb

Mobil
070-583 45 55
070-483 6 104
031-747 53 23 070-326 76 01
031-62 71 44 070-554 97 28
031-49 55 99

Uppdrag
e-post
Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
Ordförande
gardmark@swipnet.se
Valberedare kenneth@kennethgbg.se
bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com
Kassör
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
070-727 12 02 Red. & Sekr. ke.a@bredband.net
Valberedare
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REPORTAGE
Vinprovning 06 02 16
.. hölls på MS Marieholm och temat för året
var choklad och ädla drycker. Dryckerna i
sammanhangen var starkare viner samt rom,
Armagnac och …….. Chokladen var ren sådan
med varierande halt av kakaoinnehåll. Mums.
Som sig bör hölls trådarna samman på ett
utmärkt sätt av vår sedvanlige expert Jan
Aldrin. Uppslutningen var god och alla syntes
nöjda med arrangemanget. Vem kunde tro att
kombinationen choklad och alkoholhaltig
dryck var så komplex? Återigen har Kenneth
lärt sej mer om sällskapslivet och dess fröjder.

Jubileumsårsmötet, vilket avhölls ombord MS
Marieholm, samlade rekordmånga Kenneth som
hade hörsammat kallelsen och flera nya ansikten
kunde skönjas i hopen. Efter en inledande
kanonsalut, vilken nära nog borde ha sänkt
fartyget, följde proceduren standardmönstret och
så även förtäringen. I år serverades ärtsoppan av
Johanna.

Kennethdagen.
Som antyddes redan på framsidan blev
jubileumsfirandet lyckat.
Dagen inleddes med samling på p-däcket,
spårvagnshallen i Gårda där även ett team från
TV 4 mötte upp. Eftersom de anlände i god tid
tyckte dom uppenbarligen att det var en god
idé att reka lite på ceremoniplatsen, dvs. i
själva vagnhallen.

Saluten förbereds

Medaljer utdelades till #3, #306, #307 och #311.
Under punkten val förändrades styrelsen något.
#311 och #369 bytte tjänst och sålunda är den
förre numer valberedare och den senare
sekreterare
Givetvis var pressen närvarande och inte mindre
än två reportage kunde dagarna efter läsas av
allmogen.
Det skulle dock bli mer spårvagn denna stora
dag. En rundresa i staden med veteranvagn #208.

Församlade Kenneth före inträde i spårvagnshallen

Spårvägens personal – med ett undantag - hade
inte en aning om denna storkulturella
begivenhet och lät därför meddela att
namngivning kunde det minsann inte bli tal
om. Inte ens bönande Kenneth kunde ändra
denna stelbenta inställning varför TV 4
packade och försvann.
Ceremonin kunde dock avhållas utan att
namnet fästes på vagnen.
Vi riktar ett STORT tack till Kjell Andersson,
hedervärd fader till #311 och undantaget enl
ovan, som ordnade dekaler och som fixade in
oss i hallen.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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#208 i väntan på avgång från Drottningtorget

Då vagnen redan skyltats som linje 9 gick färden
givetvis till Långedrag via Avenyn, korsvägen,
Guldheden, Marklandsgatan och Majorna. Under
resans gång serverades räkor, vin och öl till
hugade resenärer vilka, förutom Kenneth med #1
i spetsen, bestod av Kenneths kvinnor.
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Program för hösten 2006
Så

börjar sommaren lida mot sitt
obevekliga slut. Sällan har vi varit med
om en soligare dito och red hoppas att
alla Kenneth haft det underbart med
sina nära och kära.
Med andra ord. Hösten närmar sej, men
misströsten icke. Densamma är fylld av
aktiviteter för alla Kenneth
Nedan kan du läsa om dem alla.
Torsdag 31 augusti: Femkamp på Liseberg kl 18.00.

OBS! Ny tid i år.

Vi träffas vid Kal & Ada statyn för att
göra upp om vem som skall kunna stoltsera
med
titeln
”SKKF´s
5kampsmästare 2006”. Denne lycklige
någon erhåller dessutom det åtråvärda
”Apotekar´ns hemliga pris”.
Sedvanliga vätskekontroller kommer att
finnas. Visst kommer du.
Fredag 1 september: Surströmming med
Norrlands Gille kl 19.00.

Den årligen återkommande norrländska
festiviteten då (normalt) oätlig fisk inmundigas tillsammans med mandelpotatis, lök, tunnbröd och annat jox. Det
hela nedsköljes med medhavda drycker
av valfritt slag. Även Kenneth´s qvinna
må medföras.
Anmälan är obligatorisk och sker till
#305 Lindblom, senast den 25 augusti.
Lördag 9 september: Rallycross på Kinnekulle ring.

Dags för Kenneth Hansens finalkörande,
och även i år skall vi hjälpa till att heja
fram honom till en anständig placering.
Organisatoriskt tillhör han ju ”Framsidan”.
Eftersom det till detta evenemang är
obligatorisk
anmälningsplikt
till
#305 Lindblom får du veta tider mm
av honom.
4

III

Torsdag 21 september: Ölprofvning på SS
Marieholm kl 19.00.

Nog borde något nytt ha insmugit sej i
fartygets ölkyl. Låtom oss kolla detta.
Medför gärna idéer och så´nt.
Torsdag 19 oktober: Bowlingmästerskap
på Star Bowling, Odinsgatan 8 kl 19.00.

Dags att kora en ny mästare? Om du
kommer har du chansen. Mat samt vätska
finns att tillgå för den som så önskar.
Kenneth´s qvinna är givetvis lika välkommen till denna giganternas kamp,
men av rättviseskäl hänvisas damerna till
banan jämte.
Som du såg i rubriken kommer vi i år att
prova banorna i en, för oss, ny hall.
Obligatorisk föranmälan till #369 senast måndag 9 oktober.
Onsdag 25 oktober: Naturhistoriska museet i Slottsskogen kl 18.00-21.00.

Vad sägs om detta? Privat förevisning av
museets samlingar, även sådant som
normalt ej förevisas allmogen.
Detta evenemang har initierats och arrangerats av Kenneth Lundin, vilken i sin
dagliga gärning återfinnes å nämnda institution.
Dock är detta erbjudande endast öppet för
Kenneth och Kenneths qvinna. Som grädde på moset och om tid finnes kommer
även Kenneth Sjökvist att föreläsa om
fotbolls-VM för hemlösa.
#305 Lindblom kan lämna fler detaljer.

Svenska KennethKlubben skall
verka för kvalitativ medlemsvård,
innebärande att föreningen primärt skall vara en Brödraförening där etik, kreativitet och
kamratskap skall vara ledande
för klubbens medlemmar.

SKKF

Program för hösten 2006 & våren 2007.
Torsdag 16 november: Kennethmästerskapen i dart kl 19.00.

Vem klarar att klå fjolårets otippade
mästare, #306 ”Apotekar´n”? Kunde
han klara två bulls eye i rad kan väl vem
som helst avgå med segern, eller är han
verkligen en sådan fena på Dart?
Nåja. Det kommer att ge sej. Kampen
kommer att bli stenhård, så det kan vara
hög tid att påbörja träningen. Föda &
vätska finns att tillgå på lokalen.
Troligen utspelas det hela på Pauls
biljard. Definitivt besked om platsen
meddelas av #369 då du gör din
anmälan, senast en vecka innan.
Söndag 10 december: Julbord på Liseberg.

Enligt god tradition hälsar Kenneth
med sin qvinna julen välkommen tillsammans med Norrlands Gille och massor av god mat och dryck. När alla blivit
mätta och belåtna kan den som vill
bese julmarknaden och kanske hitta eller
vinna den perfekta julklappen.
Ett absolut måste är att du föranmäler deltagandet till #305 senast tre
(3) veckor innan.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Ja. Detta var programmet för kommande säsong. Hoppas att just du,
käre Kenneth, finner nöje i ovanstående och deltar i så mycket du kan.

Namnet Kenneth
...kan härledas till den förste skotske
Kungen, Kenneth I, som bar det ärofulla namnet Kenneth Mac Alpin.
Det var på 800-talet och Kenneth Mac
Alpin hade blivit kung 843 för både the
Picts och the Scots för att bilda ett
nytt Kaledoniskt kungarike kallat Albainn. Bildandet av kungariket är resultatet av ett 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.

Kenneth Borg, 48 år, Ensjömyren
svarar på en fråga.
"Ett förslag om att polisen skall
ägna sig åt brott och inte åt
förvirrade åldringar och psykiskt
sjuka har fått ett positivt
gensvar", skriver TT i ett telegram.
Hur ser du på det?
Jag förstår inte hur man tycker det
är positivt att polisen ska ägna
sig åt brott. Är det inte bättre att
satsa på brottsbekämpning?

SKKF

Foto #311

Tänk att det gått hela 10 år mellan
dessa två vackra standar.

III
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REPORTAGE
Mången Bosse och Sven tittade längtansfullt efter
vår jubileumsprydda vagn och förbannade i tysthet
sina föräldrar som givit dem felaktiga namn.
Givetvis företogs stadgeenlig humning &
mumning i hotell Gothia Towers bastu, men då
även denna förflöt utan osedvanliga sensationer
rapporteras intet från densamma. Med hänsyn till
ev. kvinnliga läsare publiceras heller inga bilder.

Så återstod galamiddagen på barken Viking där
SKKF uppstod för 10 år sedan. Ett stort antal
Kenneth, med och utan sina kvinnor mötte upp till
denna strålande tillställning.

Välkomstdrinkar inmundigades och alla hälsade
och gratulerade varandra. Ett särskilt välkommen
riktades till #1 som dagen till ära inbjudits att
närvara.

Saker & ting tenderar att komma i fel ordning i
detta försenade nummer av Framsidan. Mycket
beroende på red.s anhopning av allehanda arbete.
Säkerligen saknas det ett och annat av samma
anledning.

Som vanligt har ingen, förutom #306 Apotekar´n,
bidragit med material, text eller bilder, till
tidningen och därför avslutas denna spalt med
ytterligare en bild red´s kamera.
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REPORTAGE
Biljardmästerskapen 20 april
I Paul´s Biljards, synnerligen trevliga lokaler på
Trädgårdsgatan 4, utkämpades en hård kamp
mellan SKKFs medlemmar, vilket vanligen brukar
ske just i april. Så även i år och tuffare har det
aldrig varit, enligt mitt förmenande. Ölen var som
alltid smakrik och kylen fungerar som den bör,
kunde vi konstatera. Hamburgaren sitter även den
mycket rätt. Kamplystna som vi var, skred vi till
verket med siktet inställt på den guldgula pokalen
som vinnaren får inneha ett år och få sitt namn
inpräntat. Som innevarande mästare tog man det
för givet att det skall bli som vanligt, men si där
bet jag mig i tummen.
Aj, aj, aj så blev man av med den fina "Ettans
Pokal" som bara föräras biljardspelare av rang.
Nåja, jag kan trösta mig med att jag förlorade mot
en som var bättre och dessutom tycks vara bättre i
allt. Det finns ingen pokal, buckla eller trofé utan
att K #369 Alvén har fått sitt namn inpräntat i
stenfoten. Åtminstone tror jag att det är så.

Dessutom fick vi värdefull (och då menar jag
värdefull) information av självaste VDn får
Åbyfältet som heter Kenneth. Vad annars var att
vänta. En Kenneth kan ju alltid lita på en
Kenneth. Detta evenemang är mycket
inspirerande dels för spelet men även för att man
kan ana sommaren. Grönskan blir allt mer
påtaglig och man kan klä sig allt enklare.
Förhoppningarna på sommarens alla bad och
semestrar surrar i luften hela tiden.

I mitten ses kvällens leende & enda vinnare.

Men framför allt – hur går den kusen?
Startsnabb? Nä – den kan aldrig vinna – har nog
träben. Spela inte på kameler! Björn Goop – han
kan han! (Kan tillägga att han inte vann
någonting denna dag). Denna typ av
kommentarer haglar fram och åter, men glädjen
är det inget fel på. Mycket skratt och stor värme
vänner emellan sätter vi i SKKF allra främst.

Den stora trösten är att jag får tillfälle till revansch
i april nästa år igen. Dessutom så blir det fler
tillfällen till bataljer redan i höst då vi skall spela
om Mc Alpin Trofén i Bowling, samt Kals Buckla
i Dart, (se separat program) Reportage& bild av #305

Åby-travet 18 maj
Maten förefaller vara njutbar. Hästbiff??

På Åby är vi alla vinnare!
Vilket inte var något undantag, i maj, i år igen. Vi
går dit med Åby grupp och får då entrén,
programmet, rundvandringen på stallbacken och
middag i restaurang Pegasus..

SKKF
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Reportage& bild av #305
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Ambassadören har ordet
Hej där!
I din hand har du än en gång ett digert program från Din lokalförening. Och som
du ser vi också nya spännande programpunkter. Själv ser jag fram emot
Historiska Museet; ett besök bakom kulisserna låter mycket lockande.
Surströmmingsfesten tillsammans med Norrlands Gille här i Göteborg är också
en riktig höjdare att se fram emot. Och det skriver jag precis när kroppen
försöker återhämta sig efter gårdagens kräftskiva…
Vid gårdagens kräftskiva fick jag åter nöjet at berätta historiken om vår
eminenta förening. En trevlig prick (trots namnet) har givetvis hört talas om
föreningen och undrade lite försynt om jag kände till den…och jag grep
chansen!
Och det slutar med att inom kort kommer ytterligare en Kenneth ges möjligheten
till trivsam samvaro tillsammans med oss andra. Frågeställaren har nämligen det
stora nöjet att ha en Kenneth i bekantskapskretsen (helt säkert därför han är så
trevlig trots namnet). Denne bekanting fyller snart jämna år och jag tipsade om
den förträffliga födelsedagsgåvan; ett medlemskap i Svenska Kennethklubben!
Ta chansen du också, när tillfälle ges, att tipsa om föreningen och dess
verksamhet!
Vi växer…!
Aros Hjältar" och "Geflarna".- två nya föreningar som startats upp
lokalföreningarnas namn skvallrar om hemvisten. Aros i Uppsala och bara några
mil norrut har gävlekennetharna dragit igång. Nu är vi 11 föreningar och lever
glatt upp till föreningens syfte som muntert säger att
Svenska KennethKlubben skall vara en rikstäckande förening så
att hela svenska folket och därmed inte någon Kenneth i någon
landsända, skall behöva uteslutas från eller fråntas möjligheten
att kunna delta i klubbens verksamhet. Inte heller skall rikets
befolkning
utestängas
från
informationen
om
Kenneths
förtjänster, idéer eller vilja att tillföra det lokala samhället ett
stort inslag av munterhet, trofasthet, kompetens och etik.

Du följer väl med vad som händer på www.kenneth.se. Och vår egen
www.kennethgbg.se!!
Fram med kalendern, boka in höstens aktiviteter och…
Må väl!
Hälsningar
#3 Kenneth
8

III

Svenska Kennethklubben Framsidan

