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

2:a utskicket detta år

20 augusti 2007

14:e årgången

Vilken succé det blev. Närmare 50 personer hörsammade vår kallelse till ångbåten Marieholm och under
ledning av en fantastisk kunnig expert på området, fick
vi tillfälle att fördjupa oss i både vin och ost, men
framför allt kombinationen som var av det mest
enastående jag smakat. Om man nu kan uttrycka sig så
om smak på det sättet. För smaken är som baken….
Nåja det väsentliga är ändå att denna träff satte så djupa
spår, för fortfarande pratas det om denna vinprovarkväll
närhelst vi råkas. Trevnaden var hög, vinet var superbt
och ostarna var delikata och detta kan vi tacka vår vän
och Munskänken Jan Allerstam (bilden här intill) för.
Han har en utomordentlig förmåga att skapa njutbara
varianter av vinprovarteman. Detta var åttonde gången
han så generöst bjuder på sin kunskap om vinets alla
karaktärsdrag, smakämnen och kvalitetsparametrar. Där
deltagarna vetgirigt och nyfiket försöker hänga med i
den som det tycks oändlig flod av upplevelser. I denna
ström av vinkunskap vill vi fortsätta och hoppas att
kunskapsvandringen fortsätter även nästa februari nästa
år vid samma tid. (ttim).

Årets
Kenneth

Årets Kenneth
2006

?

Kenneth Winsborg
# 59

Vem borde bli årets
Kenneth 2007?
Lämna ditt förslag till
Svenska Kennethklubben i Sundsvall.
Se mer på hemsidan
www.kenneth.se

Motivering:

" För visat engagemang
och stor handlingskraft"
Gå in på www.kenneth.se och
läs den längre motiveringen till
årets Kenneth 2006
Svenska Kennethklubben Framsidan
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
att i Gunrummet avnjuta ärtor, pannkakor och punsch
med tillhörande trevligt årsmöte. Vi hade som sig bör,
kontakt med fadersklubben i Sundsvall för att få reda
på årets Kenneth, det blev för år 2006 Kenneth
Winsborg från Skånska Dalby. Han stod för
bensinskatte upproret. Därefter ställdes färden till
Hotell Gothia Towers, deras bastu skulle tvaga ren
våra muskulösa (muskellösa) Kenneth kroppar. För
att inte drabbas av uttorkning dracks en och annan
Kenneth öl.
När nu kroppen var ren och len kunde vi ta hissen upp
till våning 23 Heawen, där träffade vi våra respektive
fruar och sambo för att ihop avnjuta deras berömda
räkmackor.
När magen fått sitt och ögonen var nöjda med utsikten
skulle skrattmusklerna tränas, vi gick tvärs över gatan
till Lisebergsteatern och farsen Otroligt Het. Hade
inte öronen vart ivägen, skulle munnen ha gått runt
huvudet, otroligt bra fars. Nu var denna Högtidsdag
avslutad.
19 april fick Pauls biljard besök av KennethKlubben
29 april gamla Kenneth dagen, gjorde #305 Lindblom
med fru och jag #306 Gärdmark med Kerstin ett
besök på Casino Cosmopol för att äta och bättra på
finanserna, vi blev i alla fall mätta den dagen.
3 maj Lindblom och jag besökte Kenneth Bernting
ägare till Eriksbergs bowling för att förlägga våran
bowlingtävling dit.
17 maj Lindblom och Alven med fruar var med på
Ordenssällskapet Wänskaps Brödernas Gökotta som
jag ansvarade för. Det bar sig inte bättre än att
Lindblom Vann första pris i blomsterlotteriet, Grattis.
24 maj återigen försökte vi förbättra finanserna då vi
gjorde det årliga besöket på Åby. Det ”sket” sig i
första loppet. Men maten smakade bra till oss 13 som
var där.
13 juni Hisingen runt med Börjessons Utflykts båtar
lockade 11 Kennethar med Damer denna träff var
avslutning på vårens aktiviteter.
Se framåt vi träffs den 30 augusti 18:00 vid Kal o Ada
statyn utanför Liseberg
Hälsningar ”Apotekarn” #306

Gå framåt och se tillbaka
Hösten väntar, regn, blåst och rusk. Men glädjeämnena är
för många Kennethar, Kennethträffarna, 7 stycken under
hösten med 5kampen på Liseberg som upptakt på
aktiviteterna. Nu skall vi inte gå händelserna i förväg,
utan se tillbaka., vad många medlemmar har missat.
Januarimötets ölprovning på S/S Marieholm lockade inte
många, kanske hade julölen inte gått ur kroppen? Desto
mer homo sapiens kom det till vinprovningen på samma
ställe, nämligen 48 personer av bägge könen. Detta är ett
av dom många mötena där Kenneth kan ha med sig sin
dam, sambo, särbo eller älskarinna, dock ej samtidigt. Vi
lät oss väl smaka av både vin och ost. Munkskänken Jan
Allerstam från Skåne breddade vår kunskap om dessa 2
ämnen. Frågetävlingen efteråt var inte lätt, nästa år skall
jag ha med en riktig fusklapp. Alltså ingen person söder
om Dalälven. Middagen som följde var som alltid perfekt
och utsikten, båtarna som glider förbi på älven till och
från Vänerhamnarna är en fröjd att se. P.S. Boka in
torsdagen den 21 februari 2008 19:00 för en av
höjdpunkterna i Kennethklubbens digra programutbud,
vinprovningen på S/S Marieholm med våra respektive.
Mötet den 15 mars, uppladdningen inför Kenneth dagen,
blev som väntat ingen stor uppslutning till, endast 4 kom.
En Kenneth har för det mesta allt klart för sig och
behöver ingen genomgång av kommande aktiviteter.
Onsdagen den 21 mars hade jag efter mycket lobbning,
alltså brevskrivning till 6 radiostationer i vårat närområde
blivit inbjuden till direktsändning i radion P4. Klockan
10:30 satt jag i studion ihop med Hasse, Frida och Patrik
och försökte förklara allt om Kenneth. Men Vad tiden går
fort, det skulle ha behövts en hel dag och inte bara en
ynklig halvtimme. 22 mars Kenneths julafton, nyårsafton,
namnsdag och största högtidsdagen på året för oss.
Klockan 07:00 hänger vi på låset till Nöjds konditori
Brunnsbotorget, för att avhämta cirka 125
Kennethbakelser. Dom skall delas ut till nära och kära,
samt en del som mutor. Fick du någon?
12:00 avfyrade Per Björklund ett skott från sin ombyggda
sälbössa som ett bevis på att Kennethdagen hade blivit
officiellt invigd. Ett 10 tal Kennethar vänder därefter på
klacken och går uppför landgången på S/S Marieholm för

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
Kassör
kenneth.lindblom@vatten.goteborg.se
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
070-727 12 02 Red. & Sekr. ke.a@bredband.net
Valberedare
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REPORTAGE
Hej Kenneth!
Nu verkar sommarvärmen ha kommit till
slut. Solen skiner och det är dryga 22
grader i luften. Ok. Meteorologen hotar
med regn i morgon men han har haft fel
förut. Tydligen finns det ingen Kenneth på
SMHI. Hur ändra på detta?
Hur har din sommar varit? Förutom blöt.
Bra får man hoppas. Hur den än varit utgår
jag från att du kopplat av och laddat upp
inför kommande Kennethaktiviteter. Om
dessa kan du läsa inne i detta blad.
Tyvärr är det lite si och så med
uppslutningen
på
en
del
av
våra
sammankomster. Bättre kan du, käre
broder. Passar inte det som bjuds kan du
komma med egna förslag. Kom till
femkampen så kan vi snacka om det hela.
Vår klubb är till för alla som begåvats med
det stolta namnet Kenneth och full
demokrati råder i vårt glada gäng.
Det har talats om en resa till faderklubben i
Sundsvall till nästa årsdag. Den skulle i så
fall ske tillsammans med Wetterspegeln
som jubilerar 2008. Mer info kommer så
snart vi har den.
Sätt dej nu i lugn och ro, med eller utan
pilsner, och läs informationsbladet. Slut
upp på våra sammankomster. Visa att du
är en riktig Kenneth.

Torsdagen den 15 februari 18:00 (ttm)
Genomfördes den årliga vinprovningen
under överinseende av ”vår egen” Jan
Allerstam. Detta evenemang samlade
rekordmånga deltagare, vilket gladde oss
mycket. Sedvanlig frågetävling hölls och
för att skilja kombattanterna fick #3 ställa
utslagsfrågor. Tre lyckliga vinnare fick bära
hen var sinn flaska gott vin.

Här kan ni se tre suveräna vinkännare som
visade synnerligt höga kunskapsnivåer i den
avslutande tävlingen. Vi övriga kan bar
buga och hoppas att vinet var till
belåtenhet.

Torsdagen den 18 januari 19:00 (ttm)
Bänkade sej Kenneth med en kall och god
öl. Efter alla helger var denna synnerligen
välsmakande. Vad mer anledning behövs
för att inmundiga en öl?

SKKF
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HÖSTPROGRAMMET 2007
När

sommaren går mot allt kortare dagar
och semesterminnena börjar bleka bort,
eller om de möjligen håller på att lösas upp
av allt regnande, så går Kennethklubben
Framsidan in i en intensiv period. Du kan
här nedanför själv välja ut det som passar
dig bäst, om det inte som vi hoppas, funkar
med alla mötestillfällena.
Torsdagen den 30 augusti kl 18:00:

Femkamp på Liseberg
Vi träffas vid Kal & Adastatyn och har du
Kenneth kepsen på dig är det ett plus.
Därifrån går vi gemensamt in till lämpligt
ställe och bestämmer kvällens program.
Åter igen kämpar vi om "Apotekarns
hemliga
pris"
som
tillfaller
årets
femkampsvinnare.
Det kan tänkas att vi måste gå omvägar
mellan tävlingsgrenarna för att kunna hålla
vätskebalansen, kan vara bra att veta så du
väljer rätt skodon.

Ölprovning anbefalles!. Det vore mycket
trevligt om du bjuder med din Dam. Anmälan
är ett måste så hör av dig till #306 Gärdmark
(se sid 2) senast måndagen den 17
september.
Fredagen den 21 september 19:00:

Surströmmingskalas
Som vanligt gästar vi Norrlands Gille för att
få tillfälle att njuta av dessa läckerheter. Det
troliga är att festligheterna avhålls i en lokal
på Norra Dragspelsgatan. Men det får du reda
på när du anmäler dig till #3 Söderlund (se
sid 2) senast 16 september. Priset är
beroende på hur många vi blir men brukar
ligga omkring 150 kr. "Medtag egen dryck –
resten finns på bordet när ni kommer!"

Lördagen den 8 september:

Rallycross på Kinnekulle ring
Det vankas raffel på crossbanan i Götene.
Flera kombattanter slåss om EM-bucklan. Vi
åker dit och hejar fram Kenneth Hansen till
en välförtjänt seger, får vi hoppas.
Tidig revelj, ja redan vid 6-tiden på
morgonen så ger vi oss av i gemensam
karavan, för att få bra p-plats och bästa
möjliga sittplatser. Dock måste du höra av
dig snarast, för vi beställer biljetter redan i
början på vecka 36. Priset är för ögonblicket
inte fastställt men är överkomligt.

"En Kenneth hafver blivit född
till föredöme
och må alltid
på den pedistal sättas
som från födseln
hafva varit
honom gifven!"
Saxat från Kennethklubbens hemsida

Torsdagen den 20 september 18:00 (ttim):

Fotbolls VM för hemlösa
En framgångssaga

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.

#57 Kenneth Sjökvist (årets Kenneth 2004)
håller ett speciellt föredrag för Kenneth, om
förberedelserna, om arbetet med, och alla
roliga händelser i samband med VM i fotboll
för hemlösa, där Kenneth var ledare.
Platsen är en lokal i GTU UTBILDNING AB,
Gårdavägen 1, mer detaljer får du vid
anmälan.
Efter föredraget så går vi till Opalen för en
bit mat och någonting gott att dricka –
4
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HÖSTPROGRAMMET 2007
Torsdagen den 18 oktober 19:00 (ttim):

Bowlingmästerskap
på Eriksbergs Bowling

Vårprogrammet 2008!
Här får du lite info om vårt program till
våren ANTECKNA DATUMEN I DIN
KALENDER!

Vi kommer denna gång att gästa en
Kenneth. Nämligen Bernting som driver
Eriksbergs Bowling i Eriksbergs-gården.
Förutom själva spelet så ingår mat och
dryck för endast 250 kr. Vi har bokat banor
men du måste ändå anmäla dig #369 Alvén
(se sid 2) senast måndagen den 15 oktober
så vi kan klara ut att alla får plats.

Torsdagen den 17 januari 19:00 (ttim):

Ölprovning
Troligen på SS Marieholm.
Torsdagen den 19 februari 19:00 (ttim):

Vinprovning
Åter en succé får vi hoppas och vi vill gärna vara på
SS Marieholm där trevnaden är så stor. Boka detta
datum genast, så ingenting annat kommer i vägen.

Torsdagen den 15 november 19:00 (ttim):

Dartmästerskap
på nya Biljard palatset
Valet av dartsalong från föregående år var
utmärkt, så vi gör det igen, besöker nya
Biljard palatset på Ekelundsgatan 11. Mitt
emot gamla Televerket – Kaserntorget.
Maten var mycket bra, ölen som öl är mest
– god alltså. Dessutom var lokalerna riktigt
trevliga. Anmäl dig till #305 Lindblom (se
sid 2), senast veckan innan.

Torsdagen den 18 mars 19:00 (ttim):

Inför den stora dagen
Vi samlas på SS Marieholm och låter förväntningarna
anta oanade dimensioner. Ett bra tillfälle att komma i
rätt stämning.
Påskhelgen 21 – 23 mars:

Kennethdagen
Med Wetterspegeln reser vi till Sundsvall i gemensam
tropp och bästa Kennethandan upplever vi gamla
minnen och skapar nya. Kontakt av dig omgående ifall
detta verkar vara någonting för dig. Givetvis följer
damerna oss på denna norrlandsresa.

Söndagen den 9 december 12:00:

Julbord på Liseberg
Traditionsenligt så besöker vi Liseberg
tillsammans med Norrlands Gille och njuter
av julmaten och får dessutom en fin dag i
den oerhört vackra parken som då är
upplyst av tusentals belysningar. Vackert
och stämningsfullt så det förslår.
Anmäl dig senast den 2 december till #3
Söderlund (se sid 2).

Torsdagen den 17 april 19:00 (ttim):

Ölprovning
Pauls Billiard har vi många fina minnen ifrån. Varför
inte komma med och gläds med oss?
Tisdagen den 29 april 19:00:

SKKs URSPRUNG
SKKs ärorika, högt älskade och djupt saknade
högtidsdag som instiftades i begynnelsen. Minnet
högtidlighålls av SKKF på SS Marieholm 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!

Fira påsk i Sundsvall!
Ja det är faktiskt möjligt, eftersom Kennethklubben
Wetterspegeln ämnar åka upp med egen buss till,
Huvudklubben Sundsvalls 15 årsdag, den 22 mars
2008. Tycker du att det skulle vara trevligt att åka
med så hör av dig snarast för att ge oss en bild på
hur många vi blir. Det skall preliminärbokas buss
och hotellrum. Tanken är att vi startar tidigt på
långfredagen den 21 mars, från Jönköping och
hemkomsten beräknas till påskdagen den 23 mars.
Priset blir beroende av hotell – buss m m. Minnena
från vår gemensamma resa för fem år sedan, är
fortfarande starka men Kennethkänslan behöver åter
förstärkas. Vill du tycka till om resan är det viktigt
att du genast kontaktar #306 Gärdmark.
SKKF

Torsdagen den 15 maj 17:00 OBS tiden (ttim):

Åby travbana
Kenneth har ju vinnarinstinkt, vilket gör att det
omöjligt att förlora!?
Någon gång i början på juni:

Båtresa i skärgården
Ha koll på vår hemsida så får du med info.
www.kennethgbg.se
II
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Torsdagen den 15 mars 19:00 (ttm)
Fylkades Kenneth på SS Marieholm för att
finslipa detaljerna inför årets höjdpunkt.

Torsdagen den 19 april 19:00 (ttm)
Hade
det
blivit
dags
för
biljardmästerskapen. Som vanligt en mycket
rafflande kamp. Titelförsvararen #369 fick i
finalen se sej slagen av den helt otippade
#336 Karlsson och blev med detta av med
den bucklan.
Nåväl. #336 kämpade tappert och är väl
värd segern. Grattis från red.
Söndagen den 29 april 19:00
Sveptes en och annan öl i många av landets
stugor till åminnelse av vår djupt saknade
årshögtidsdag.

Torsdagen den 22 mars
Vilken som brukligt äro inleddes med
årsmöte, ärtsoppa, pannkakor, punsch och
öl. Saluten sköts med till sälbössa ombyggt
muskedunder. #369 måste ha gjort något
olämpligt enär han placerats knästående
framför bössmynningen.
Som sig bör var tredje statsmakten, GP,
närvarande och efter genomförda ritualer
vankades humning & mumning på Hotell
Gothia Towers och om eftermiddagen
inmundigades en rejäl räkmacka på Heaven
23
varefter
kosan
styrdes
mot
Lisebergsteatern. Där skulle vi bese
”Otroligt het”. Ett lustspel med bl a Annika
Andersson. Skrattmusklerna fick sej en rejäl
genomkörare. En mycket värdig avslutning
på vår högtidsdag.
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Torsdagen den 24 maj 17:00
Travade vi till Åby med våra damer. Besåg
stallbacken och fick stalltips av Åbys VD,
Kenneth
Thollström.
Mat
och
dryck
förtärdes och penningar satsades på de
springande hästkrakarna. V-femman blev
som vanligt ett fiasko men #311 hade
tumme med krakarna. Han gick / åkte
hemåt med mer penningar än han hade vid
ankomsten.
Onsdagen den 13 juni 18:30
Stävade vi Hisingen runt tillsammans med
damerna.
Även
detta
arrangemang
innefattade föda i fast och flytande form. Till
yttermera visso hade vi vädergudarna med
oss så resan blev av det angenämare
slaget.

II
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Lite kuriosa om Kenneth
Kennet,
smeknamn
Kenta,
är
ett
egennamn/pojknamn. Kennet var ett stort
modenamn efter andra världskriget fram
50-talets
slut.
Den
vanligaste
till
stavningen är idag Kenneth. Det finns
idag nära 35 000 som heter Kennet. En
kortform av namnet är Kent. Kennet har
tillsammans med Kent, namnsdag den 22
mars i den svenska almanackan.
Härledning: Kennet är ett keltiskt namn
som bildats av det gaeliska ordet canach
som betyder '"vacker" eller "skön". Kennet
har använts som dopnamn i Sverige sedan
slutet av 1800-talet , äldsta belägg för
namnet i Sverige är från 1898. Skottlands
förste kung, som levde på 800-talet, hette
Kenneth MacAlpine.
Kennet Andersson, fotbollsspelare, född
6 oktober 1967 i Eskilstuna.
Spelade allsvenskt i IFK Göteborg och IFK
Norrköping. Proffs i Belgien, Frankrike,
Italien (bl.a. SS Lazio) och Turkiet.
Landslagsspelare år 1990-år 2000 (83
landskamper och 31 mål). Gjorde succé
och fem mål i VM år 1994. VM-brons år
1994. Fick utmärkelsen "Årets Kenneth"
1994 Reds anm. Deltog även i fotbolls-EM
år 1992 och 2000.
Lade av karriären år 2002 och blev
därefter expertkommentator på SVT samt
consigliere på Offside.

SKKF
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AMBASSADÖRENS SIDA
#3 Kenneth Söderlund
har ordet!
Hej alla Kenneth!
Nu kan vi summera sommaren 2007. Själv
har jag precis kommit hem efter 2 veckor i
Kroatien. Trevligt land, underbart vacker,
kristallklart vatten – men ingen Kenneth!

Medlemsskap i
Svenska
KennethKlubben

Trots det ett trevligt land!
Nä, nu blickar vi framåt!
Och Svenska Kennethklubben blickar också
framåt. En Kenneth tittar på sin höjd i
backspegeln, det är framåt som gäller.

För
att
bli
medlem
i
Svenska
KennethKlubben så måste du vara döpt
eller
namngiven
till
Kenneth.
Tillhör du de lyckligt lottade är du
hjärtligt välkommen i klubben!

Som vanligt bjuder vi på ett späckat
program och höstprogrammet är inget
undantag.
Programmakarna ligger i för att erbjuda oss
alla trevliga, annorlunda och kanske ibland
lite udda upplevelser. Jättekul att ”nya”
Kennethar dyker upp med jämna mellanrum
på våra träffar. Det innebär att nätverket
vidgas och nya trevliga bekantskaper
etableras.

Medlemsskap kan endast erhållas
mot betalning av medlemsavgiften i
förskott!
Den årliga medlemsavgiften uppgår
till 294 kr
som du betalar till Svenska
KennethKlubbens
postgiro nr 645 90 78-9.

Får vi se dig på nästa aktivitet?

Var noga med att fylla i alla dina
uppgifter födelsedata, namn, adress,
telefon
och
ev
E-postadress.
Glöm inte heller att uppge vad du drar
för storlek då du som välkomstpresent
bl.a. får en KennethT-shirt.

Du är varmt välkommen!!
Hälsningar
#3 Kenneth
Ambassadör

Ge bort ett medlemsskap i present:
1. Var ute i god tid! Vi behöver minst 14
dagar för att säkert kunna leverera
medlemspaketet i tid.
2. Betala in 294:- (se ovan) till
Postgiro 645 9078-9.
Du
måste
ange
namn,
adress,
födelsedata
(år-mån-dag),
telefonnummer, e-postadress och Kenneths
storlek på T-shirt (S, M, L, XL & XXL).
OBS! Du måste även ange ditt namn
och adress, dvs den adress dit
medlemspaketet skall skickas!

Kenneth o Kenneths fru trivs på kalas!
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