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

1:a utskicket detta år

14:E ÅRGÅNGEN

15 januari 2007

Hej på dej käre Kenneth.
Här kommer den
informationsskrift.

till

slut.

Årets

första

nummer

av

vår

egen

Här ovanför kan du se #369 Alvén (tv) som just mottagit "Ettans Pokal", inte
undra på att han är glad. #311 Andersson (th) är den som är nedslagen efter
finalförlusten och överlämnar priset. (I SKKF finns det bara glädje). Men
inte nog med det Alvén är nu innehavare av alla tre vandringspokalerna.
Förutom denna så även "Kals Buckla" och "MacAlphin Trophy", vilket är
helt enastående. Alla övriga Kenneth bugar å gratulerar.
En sak som red. vill passa på att erinra om redan här, är att många äro ni som
inte uppgett er mailadress. Det är mycket betungande för klubbkassan med
alla frimärken var gång något skall skickas ut. Mail är både snabbare och
billigare. Hör av dig till ke.a@bredband.net med adressen så gör du SKK en
stor tjänst. Samtidigt som du får alla snabbinfo direkt, sådant vi aldrig kan
skicka brevledes.

Årets
Kenneth

?
Vem borde bli årets
Kenneth 2006?
Lämna ditt förslag till
Svenska Kennethklubben i Sundsvall.
Se mer på hemsidan
www.kenneth.se

God fortsättning önskar red.
Svenska Kenneth klubben Framsidan
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ORDFÖRANDES SIDA

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet
När jag började skriva detta den 5 november kan ja
inte be er att se tillbaka på hösten och förvintern.
Dom antydde just på tv att ett nytt värmerekord skulle
sättas i november på 14 grader.
Värmen och världen är upp och ner, men
KennethKlubben består. Man får höra mycket från
folk som har hört talas om KennethKlubben och vill
ha med vänner samt bekanta. Men sedan är det slut,
dom når inte ända fram. Vi måste följa upp alla som
frågar oss om klubben, se till att medlemsavgiften
betalas, ringa och fråga om allt är solklart. Alla
medlemmar behövs för klubbens fortlevnad. En
tillbakablick om den milda höstens möte är på sin
plats nu.
5 kampen på Liseberg den 31 augusti var som
alltid en kul grej. Bra uppslutning, täta
vätskekontroller, roliga grenar och Lindblom som
ständig poängräkningsdomare, eftersom han är minst
påverkad av vätskekontrollernas angenäma lockelser.
Själv slapp jag släpa hem 2 kilo Dajm, eller kaniner,
jag släpade bara hem mig själv.
Dagen efter gästade vi Norrlands Gille, för att
bevista deras surströmmingsfest, ack ja, ack ja.
Den 3dje dagen var jag på en privat kräftskiva,
länge leve levern.
I början på september besökte Lindblom med fru
Kinnekulle rally cross, det var dålig uppslutning
denna gång som var den 5 i ordningen för
rallycrossbesök.
Till ölprovningen på S/S Marieholm i september
var också dålig anslutning.
Bowlingen lockade många kända ansikten, men för
min del alltför kunniga i klotrullningens ädla konst.
Vi fick en inbjudan att komma till Naturhistoriska
museet 25 oktober och fick en exklusiv visning av
dom stängda rummen, av Kenneth Lundin. Gå in i
valskelettet, ner i källarvalvet till benrummet samt
balsameringsrummet, där allt låg i sprit, tyvärr med
korken på.

Biljardpalatset på Ekelundsgatan fick äran att ha
KennethKlubben som gäster den 16 november. Tack
vare dopingkontrollen var slopad kunde jag komma
på en hedersam 3:dje plats, Alven fick släpa hem
bucklan till bokhyllan.
Den 10 december var som traditionen bjuder, ni på
Lisebergsjulbord med Norrlandsgille tyvärr kunde
Kerstin och jag inte vara med, så maten räckte till
alla. Kom ni ut genom vändkorsen vid utgången eller
tog magen emot?
I skrivande stund har vi kommit fram till den 14
decembertemperaturen har gått ner till 8 plus.
Regnet kommer väl alla ihåg? Kerstin och jag bor
vid det 87 meter höga Ramberget så vi hinner nog
bygga oss en Ark om vår Herre inte slutar gråta snart.
Jag hoppas att 2007 kommer att bli ett bra år för
alla Kennethar med familjer, då får övriga allmogen
säkert en släng av sleven också.
Gott Nytt År 2007 önskar Ordförande
KennethKlubben ”framsidan” #306 Gärdmark.

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.

Hemsidan till SKKF i
Västra Götaland
www.kennethgbg.se
Här finner du även sådant som tillkommit sent, bilder
från våra aktiviteter, gästbok m m.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#311 Andersson
#305 Lindblom
#307 Lexell
#369 Alvén
#336 Karlsson

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
Uppdrag
e-post
070-583 45 55 Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
070-483 6 104 Ordförande
gardmark@swipnet.se
031-747 53 23 070-326 76 01 Valberedare kenneth@kennethgbg.se
bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com
031-62 71 44 070-267 71 44 Kassör
070-880 80 53 Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
031-49 55 99 070-727 12 02 Red. & Sekr. ke.a@bredband.net
Valberedare

Nästa upplaga av Framsidan beräknas komma ut i mitten på augusti. Manusstopp är 31 juli.
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Dartmästerskapet 16 november 2006
Då var det dags för undertecknad att försöka försvara
förra årets otroliga seger och med motståndets som
bjöds såg det inte ut att vara någon omöjlighet.
Eftersom Gamle Port inte hade någon fungerande
piltavla blev det istället Palatset på Ekelundsgatan (fd
Biljardpalatset) som fick äran att stå för lokal och
piltavla åt oss. Det blev en kamp där alla mötte alla
och till slut skulle de personer med flest segrar mötas i
final. Det ville sig inte bättre än att fjolårsmästaren
#311 Andersson ställdes mot överraskningen #369
Alvén. Det blev en jämn kamp och på slutet väntade
man bara på att någon av kombattanterna skulle sätta
sin dubbel. Det visade sig vara Alvén som var kyligast
och han lyckades i och med segern vara den förste i
historien att ta hem en Kennethtrippel. Nu är han
regerande mästare i Biljard, Bowling och Dart. Stort
Grattis.

Bowlingmästerskapet 19 oktober 2006
Eftersom #369 Alvén har varit ofin nog att vinna
alla mästerskap i bowling hitintills, förutom det
första där han inte deltog, så gjorde vi allt som stod i
vår makt för att rubba honom. Vi flyttade till en ny
bana, denna gång blev det Star Bowling på
Odinsgatan. Vi börjar som vanligt med att äta, här
kan jag dock inte uttala mig om vad maten smakade
på det att jag dök upp först till själva bowlandet. Hur
gick det nu då då? Jo, först och främst var vi fler
deltagare än på länge, det var kul. Detta i sin tur
gjorde att Alvén fick se upp, och upp fick han se. En
av de nya, K Ajnestig, gav tufft motstånd och hade
ledningen efter första rundan. Nu är det ju dock så
att man räknar ihop två omgångar och när det var
klart stod #369 ånyo som Kennethmästare i bowling.

/#311 Andersson

/#311 Andersson

SKKF
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PROGRAM UNDER 2007
Kenneth laddar för det nya året!

12:00 SS Marieholm

Torsdagen den 18 januari 19:00 (ttm)
En lugn och stilla ölprovning efter alla helger med
stress och jäkt. Men nu får vi tillfälle att avnjuta ölen
och uppleva alla smaker……

Årsmöte i Gunrummet
Alla medlemmar kallas på detta sätt och för ett
otroligt billigt pris om 50 kr får du ärtsoppa o
pannkaka, samt det som där tillhör, en öl och 6 cl
punsch. Dock måste du anmäla om du kommer, så
maten räcker till alla. Klockan 14:00 offentliggörs
vem som utsetts till årets Kenneth 2006. Vi upprättar
kontakt med Fadershuset i Sundsvall och får info.

Vinprovning på S/S Marieholm
Torsdagen den 15 februari 18:00 (ttm)

Läs bifogat lösblad,
där all information finns.

15:00 Hotell Gothia

Anmälan är ett måste och är bindande, till denna
aktivitet. Senast fredagen den 9 feb måste du höra
av dig till #305 för att garantera en plats.
Telnr och mailadress finner du på sid 2 längst ner.
I mån av plats är även Kenneths vänner välkomna!

Humning & Mumning
Kenneth laddar upp inför kvällen med bastu och öl
samt roliga historier, får man förmoda. Därefter åker
vi till 23 våningen för en öl under tiden vi inväntar
våra damer.

17:30 Heaven 23

SKKF förbereder sig
Torsdagen den 15 mars 19:00 (ttm)
Träffas vi på SS Marieholm igen för att ladda inför
vår stora dag, torsdagen den 22 mars. Du kan se vad
vi tänkt göra då på annan plats i denna skrift.

Svenska Kennethklubbens
Årshögtidsdag

Kenneths Damer gör éntre
Alla får denna afton se upp till
oss Kenneth när vi från ovan
betraktar staden. Samtidigt
som vi njuter av restaurangens
fantastiska räkmacka, berömd
över snart sagt hela landet.
Kostnaden är 150 kr, dryck
tillkommer.

19:30 Lisebergsteatern

Torsdagen den 22 mars

Hotell Gothia

Tycker du att Kennethdagen är trevlig och vill löpa
lina ut så följer du med SKKF på "Otorligt Het" som
går på Lisebergsteatern tvärs över gatan Dock måste
du så fort som möjligt höra av dig om biljetter. Vi kan
tyvärr inte boka/lova biljetter till andra än de som hör
av sig unde vecka 6. Eller ännu hellre redan vecka 5.
Här gäller "Först till kvarn!"Biljettpriset är 300 kr per
person. (Priset är 400 kr och SKKF subventionerar
resten).

17:30 Kenneths Damer anländer

"Otroligt Het"

Här är programmet för dagen
12:00 Årsmöte

S/S Marieholm i Gunrummet
15:00 Humning & Mumning

Restaurang Heaven 23
19:30 Kennethteater med Damer

Lisebergsteatern
Obligatorisk anmälan till vart och ett av
aktiviteterna under dagen.
Tala även om vilka tidpunkter du/ni vill vara med på!
På grund av att teaterbiljetterna är eftertraktade är
det omedelbar anmälan till denna dags aktiviteter.
Tveka inte hör av dig till #305 Lindblom omgående
031 469 009 eller 0702 67 7 144.
4
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SKKFs öppna
Billiardmästerskap

Femkamp på Liseberg
Torsdagen den 30 augusti 18:00
SKKF startar upp för höstens alla träffar. Som vanligt
så kör vi en Femkamp på Liseberg. Vi träffas utanför
Lisebergs entré vid Kal o Ada-statyn kl 18:00. Går in
och sätter oss på restaurang Applåd för att enas om
kvällens fem grenar och lottar startordningen.
Kampen står som vanligt om äran och Apotekarns
hemliga pris. Kontakta någon på sidan 2 om du är
intresserad.

Torsdagen den 19 april 19:00 (ttm)
Kampen äger rum på Pauls Billiard där segraren
föräras med ”Kals Buckla” som är den första i
ordningen till trippeln. Hör av dig till någon i
styrelsen om du har frågor eller bara är nyfiken på att
komma. Du kan även kolla på Pauls Billiards hemsida
www.paulsbilliard.se

SKKs URSPRUNG

RALLYCROSS PÅ KINNEKULLE

Söndagen den 29 april 19:00
SKKs ärorika, högt älskade och djupt saknade
högtidsdag som instiftades i begynnelsen. Minnet
högtidighålls av SKKF på S/S Marieholm, med att
inmundiga minst en öl. Om sammankomsten
omöjliggörs av andra obetydligheter så går det lika
bra att på valfri plats och vid tid som passar dig bäst
ändå dricker en kall öl. Dock denna dag!

Datum meddelas senare. Se hemsidan i augusti.
Vi avreser från Göteborg vid 6-tiden på morgonen.
Eller möts på Kinnekulle vid 8-tiden. Allt efter behag
och förutsättningar att komma till ort och ställe. För
att få platsbiljetter bör man vara där vid denna tid.
Förhoppningsvis kan vi få några snabba ord med
Kenneth Hansen. Vi vill ju så gärna att han ger Per,
Lasse och allt vad de heter en riktig match och allra
helst vinner överlägset. Sopar banan med de andra
kort och gott. Därav hoppas vi att möjligheten till ett
lyckönskande i depån.

ÅBYTRAVET
Torsdagen den 24 maj 17:00 - Med damer.
Än en gång gör vi ett besök på Åby för att utmana
ödet och hoppas på en storvinst. Förutom entré och
program till tävlingarna samt en guidad stallbackstur
(17:00) med stalltips inför kvällens tävlingar ingår
mat och dryck enligt följande: Alternativt kött- eller
fiskrätt en öl eller ett glas vin för 260 kr. Det finns
även ett dyrare alternativ.
Anmälan senast 30 april till #305.
Vill du se med om Åby går du in på hemsidan
www.abytravet.com där det finns mycket mer.

Surströmming i September
Som vanligt tillsammans med Norrlands gille.
Då datum ännu inte är bestämt ber vi att få
återkomma till detta. Eller så kontakta #305 i augusti.
Torsdag 20 september 19:00 (ttm)
Ölprovning på S/S Marieholm. Kanske har någon
ny sort inkommit.

Bowling
Torsdag den 18 oktober 19:00 (ttm)
Dags för årets mästerskap i denna ädla kamp om
”MacAlpin Trophy”. Tid & plats meddelas senare.
Obligatorisk förhandsanmälan till #369

Hisingen runt
Onsdagen den 13 juni 18:30 - Med damer.
Vi åker med en av Börjessons båtar som går från
Lilla Bommen prick 18:30 och är åter tillbaks 22:30.
Kostnaden är 160 kr per person och vill man äta så
måste man boka bort i restaurangen och detta
meddelar du när du gör din anmälan till #369 Alvén.
Alternativet är att sitta på för- , akter – eller övre däck
och går in till baren och köper mackor eller dricka.
Ett antal biljetter är bokade så först till kvarn gäller
även här.
Resan ger en underbar betraktelse av Nordre Älvs
och Göta Älvs vackra standlinjer som bara måste
upplevas!

Dart
Torsdag 15 november 19:00 (ttm)
..kastar vi om den ärevördiga "Ettans pokal". Tid &
plats meddelas senare. Obligatorisk föranmälan till
#311

Julbord
Julbord blir det även i år och troligtvis så hänger vi på
Norrlands Gille som vi nu gjort ett antal år. Med
tanke på att Liseberg blivit så fint även i december så
hoppas vi på detta även i år. Datum bestäms fram på
höstkanten, men du kan förbereda dig på att vi går dit
en av söndagarna närmast Lucia.

SOMMARUPPEHÅLL
SKKF
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Kenneth på KENNETH STREET

Årets Kennth 2004

Jag blev ombedd att skriv lite om #307 Lexells
besök på våran egen gata i Skottland.
Men eftersom jag inte var med utan enbart sett fotot
på #307 framför och under gatuskylten tänkte jag
kolla på Internet. Jag rekommenderar alla att kolla
efter Kenneth Street. Vi är representerade i hela
världen med vårt namn på gator. Jag fastnade för en
gata i Portland Kenneth Street 19.
Huset är byggt 1926 med 3 sovrum , nytt badrum,
nytt kök och mycket välvårdat säljes av ägaren direkt
för 229.900 dollar. Kan vi vädja till kassören får vi
inte bara en skylt att stå under vilket i och för sig inte
är fy skam utan även ståndsmässig adress att bo på
vid ett eventuellt besök i Portland
Ordförande # 305 Gärdmark

Till årets Kenneth 2004 har på
KennethDagen den 22 mars 2005 utsetts:

Kenneth Sjökvist
Motivering:
"För visat gott ledarskap
och stort socialt engagemang".
Kenneth är civilekonom, han har arbetat i ledande
befattningar i olika organisationer samt har under ett
antal år arbetat med individ- och grupputveckling.
Han har en bred förankring i idrottsrörelsen och
har de senaste två åren varit tränare för det Svenska
fotbollslandslaget för Hemlösa.
Under två år har det Svenska landslaget i Fotboll
för Hemlösa tränat regelbundet tillsammans och även
deltagit i två VM turneringar, i Österike och i
Göteborg.
Det har naturligtvis inte varit enkelt och lätt alla
gånger men sakta och säkert har det gått framåt. Det
här är ett spännande och intressant seminarium om en
stark utvecklingsprocess både för individen och
gruppen.
Kenneth delar med sig av sina erfarenheter på ett
dynamiska och levande sätt i olika typer av
seminarier och föreläsningar.
Urklipp från Lära För Livet.

SKKF kommer att boka in ett föredrag framöver,
så fort vi kan komma överens om en tid.
6

KennethBakelsen
Bra att känna till hur den skall vara nu när det är nära till
vår Årsdag.

Fragalitébotten

rullas med lingongrädde och skäres i
lagom stora bitar och ställes på högkant. Garneras med:

Rutmönster av choklad.
Gräddros.
Citronmelisskvist.
2 frusna lingon.
Sist men inte minst Ett "K" av marsipan.
Mmmm!! Smakens till sista slicken!
III
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INFORMATION FRÅN SVENSKA KENNETHKLUBBEN I SUNDSVALL

Varför blev det som det blev ?

När "Kenneth" av Svenska Akademin för första gången aviserades som namn i den svenska
almanackan 1993, på den 29 april, satte detta fart på kreativiteten hos redan kreativa Kenneth i
Sundsvall. Den fantastiska idén att bilda en KennethKlubb föddes och inom en mycket, mycket kort tid
bildades en interimistisk styrelse, stadgar skrevs, logotypen, med anspelning på det mycket
näraliggande Svenska Kennelklubben, togs fram m.m.,m.m.
Den 29 april 1993 avhölls så det första och konstituerande årsmötet på Strand Hotell i Sundsvall.
En styrelse, i klubben kallad AU (arbetsutskott), bildades med uppgift att ta vara på Kenneths "väl och
ve" fram till nästa årsmöte.
Sedan dess har mycket vatten runnit i alla landets åar och klubben har vuxit år från år. Idag finns
totalt nio lokala klubbar från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Vi har hunnit fira 10-årsJubileum och
vem trodde det när vi startade?
Vi har också fått byta dag för firandet till den 22 mars, då Tyko 2001 våldsamt och brutalt återtog
den 29 april.
Numera kommer "Kenneth med våren och ljuset i vårdagsjämnings- tider"!
Ett litet utdrag ur ursprungstankarna och "Syftet" med klubben finner du nedan. Stadgarna hittar
du på hemsidan.
• 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.
• 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.
• Läser du vidare på våra länkar på hemsidan så får du massor av information om
klubbens verksamhet genom åren!

Kenneth´s Nationalsång
Välkommen Kenneth!
Tack ska du ha!
Att heta Kenneth de é bra!
När Kennethklubben möter opp
Ja då är stämningen på topp!
Kenneth å Kenneth det är jag
I Kennethklubben allt hända kan
I Kennethklubben där e man man
Där ska man vara den man är
Och Kenneth håller vi så kär
Ett järngäng, tillsammans allt vi kan
Att vara ego är socialt
När man är ego i klubbformat
Vi gillar Kenneth överlag
Ja här har Kenneth överta
Kenneth å Kenneth der är jag

Här ser vi en mycket lycklig #1 då han
återser den vackra staden Göteborg.
Kenneth Krook är en av grundarna

SKKF

Vår egen sång som är bra att kunna inför
stundande Kennethdag, den 22 mars.
IV

7

AMBASSADÖRENS SIDA

Ambassadören
#3 Kenneth Söderlund
har ordet!

Årets Kenneth 2005
SKKs motivgering till utnämningen av årets
Kenneth 2005, lyder som följer:
Kenneth Gruffman #58
Har genom mångårigt arbete och engagemang för ett
ökat cykelhjälmsanvändande och som ledare för den
nationella informationskampanjen under 2005, mer
än väl visat varför han "för säkerhets skull över
huvudtaget" tilldelas utmärkelsen

Jerring i januari, Kenneth i mars!
…och där i mellan kommer Oscar!
Hej igen, och god fortsättning på det nya året.
Nu är ni lite nyfikna på rubriken, eller hur? Nu står
”årets utnämningar” som spön i backen (när det
egentligen borde vara snö) och snart… snart koras den
15:e Årets Kenneth.
Årets Kenneth startade, som allt annat av stor
betydelse 1993. Varje år har vi sållat och vägt,
diskuterat för och emot…för att till slut alltid enas.
Och kandidater har det alltid funnits, eventuella
svårigheter har handlat om att välja rätt Kenneth av
alla som på olika sätt utmärkt sig.

Saxat ur Huvudklubbens hemsida

Hemsidan till SKK i Sundsvall
www.kenneth.se

Här kan du hitta mer information om medlem- skap,
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
2006 är inget undantag! Det finns redan kandidater
noterade, men för att vi inte ska tappa bort någon så är matnyttigt. Länkar till alla lokala klubbar, förutom
Huvudklubben i Sundsvall och vi själva, SKKF, finns
du också välkommen med tips på Kennethar. Hör av
Söderslätt, Hallsta, Huvudstaden, Guldstaden,
dig med ett mail till mig eller ring!
Masriket, Örlogsstaden och Wetterspegel. Alla har en
22 mars Kennethdagen - då släpper vi bomben!
hemsida som är värd ett besök.
Klockan 14.oo behöver vi inte längre hålla svenska
folket ovetande om vem som får utmärkelsen
Årets Kenneth 2006
Du håller än en gång i din hand ett digert program
över allt som händer i lokalföreningen. Eldsjälarna
Kenneth, Kenneth med 305 Kenneth i spetsen jobbar
oförtrutet vidare på att hitta aktiviteter som stimulerar
vår hjärna (och i viss mån levern) och vårt sociala arv.
15.2 / Vinprovningen låter lockande (ifjol var vi nära
40 Kennethar med respektive)!

För medlemskap i Svenska Kennethklubben, betalar
du in 294 kronor per år, vilket du sätter in på
plusgirokonto 645 90 78–9 och kom ihåg att ange
namn, fullständig adress och telefonnummer, samt
eventuell e-post adress, så att all "i sista minuten
information" når dig.
Se även på SKKs hemsida www.kenneth.se för mer
information. Som ny medlem får du ett
välkomstpaket. Present får vi alla dessutom varje år!

15.3 / TTM – som vanligt…SS Marieholm, snett
bakom Operan…
22..3 – Årets dag, årets namnsdag…över hela landet
firas det. På annan plats kan du läsa om festligheterna.
Notera att det är ett annat upplägg i år. Håll med om
att det låter trevligt!
(TTM? = Tredje Torsdagen i Månaden)
Tack för den här gången – och väl mött!
3# Kenneth (ambassadör)
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