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

1:a utskicket detta år

Januari 2008

15:E ÅRGÅNGEN

Örlogsstaden
Hedrade Göteborg med ett besök i september. Som
framgår av bilden hade dom tur med vädret.
#701 hälsar så gött.

Årets 1:a utgåva av SKKF´s medlemsblad
Så har ytterligare ett år lagts till handlingarna, år 2007. Som sig
bör ett händelserikt sådant. 2008 lär inte bli sämre enär vårt
ärofulla fadersällskap fyller 15 år. Därutöver fyller broderföreningen Wetterspegeln 5 år, så orsaker att fira saknas inte.
Detta, och mer därtill, kan du läsa mer om längre in i bladet. Låt
oss hoppas att julen varit angenäm, att tomten varit lika snäll
som du själv och att lagom mycket julmat lagt sej som bomull
kring midjan
Så sätt dej nu tillrätta käre Kenneth. I väntan på det nya året
hinner du läsa några rader.
Svenska Kenneth klubben Framsidan
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Årets
Kenneth

?
Vem borde bli årets
Kenneth 2007?
Lämna ditt förslag till
Svenska Kennethklubben i Sundsvall.
Se mer på hemsidan
www.kenneth.se
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
15 år tror jag visst jag var
Det finns många ord för denna ålder, byxmyndig
eller mopedålder är väl dom vanligaste.
Men vad heter det när KennethKlubben blir 15 år?
Det är just vad Fadersklubben i Sundsvall blir i år,
det skall firas tycker dom och vi på (i) Framsidan
också, samt alla övriga 33000 Kennethar i detta
avlånga land.
Tänk att ha blivit född, varit i blöjstadiet, lärt sig gå
och springa, cykla och spela boll, nu befinner vi oss
mitt i tonåren och får köra moppe, kanske titta efter
tjejer.
Jag talar om Kennethklubben, helt otroligt att den
klarat uppväxten så bra, utan skavanker eller
allvarliga sjukdomar. Den har vuxit till sig blivit
stabil samt världskänd i hela Sverige.
Det skall vi fira!
På självaste påskafton den 22 mars 2008 är det
Kenneth dagen, då är det tänkt att Sundsvall skall slå
på STORA trumman och sammankalla massan till
mässa i sann Kenneth anda.
Vi i styrelsen på Kennethklubben Framsidan försöker
ta reda på ett bra sätt att lätt komma upp dom c:a 70
milen. Jönköpingsklubben Wetterspegeln har förslag
till bussresa som vid 10 års festen. Vi skall kolla flyg
samt tåg, har någon ett bra förslag ring till styrelsen.
Det är tänkt att starta den 21 mars långfredagen och
hemresanden den 23-24 beroende på platstillgång.
Vi vill ha en preliminär anmäla omgående till
styrelsen.
Inbjudan kommer från Sundsvall i god tid, då vill
vara förberedda.
Nu måste vi ställa upp mangrant med Damer, så
klubben kan bli 18 år och bli myndig, få gå på
systemet.
Så till sist försök att komma på några möten, får du
inte gå ut själv kan du ta med din fru, fästmö, sambo
eller älskarinna, dock ej samtidigt. Det som gäller

med Damers närvaro är vinprovningen den 28
februari på SS Marieholm, Åby den 15 maj samt
båtturen i juni.
Frågor? ring till någon i styrelsen
Vi ses på mötena #306 Apotekarn Gärdmark

PRESS STOPP
Vi har lyckat uppnå en av KKS högsta mål,
nämligen att våran egen dag skall vara helgdag &
arbetsfri så att allmogen kan hedra Kenneth.
Detta infriades i år.
Tyvärr visade det sig att många åker bort samt har
familjehögtid så firandet blir splittrat.
Det är tänkt att årsmötet i Sundsvall går av
stapeln den 19 mars. Endast tillkännagivandet av
Årets Kenneth, till massmedia, kommer att ske
den 22 mars.
Den stora femtonårsballunsen kommer att ske den
29 mars i Fadersstaden Sundsvall och som sig bör
är damerna med och förgyller tillvaron för
Kenneth.
Vi i SKKF kommer att fira årshögtidsdagen i
mindre kretsar med bland annat ägg, fjädrar och
påskkärringar i salig blandning. Platserna
kommer att variera dock ej Blåkulla

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
III

SKKF

REPORTAGE
Femkamp 07 08 30

Fotbolls VM för hemlösa. Ett föredrag av
#57 Sjökvist 07 09 20

Som sej bör fylkades Kenneth vid Kal å Ada
statyn för att i samlad tropp beträda Lisebergs
mark för årets batalj. Första anhalten var
givetvis Applåd där vätskebalansen justerades.
Därefter avverkades de fem grenarna i rask takt
med en kortare vätskekontroll. Poängsammanräkningen utfördes på Tyrolen varvid framkom
att det var #305 Lindblom som ett år framåt
kunna titulera sej Femkampsmästare.
Redaktionen gratulerar.

Ett alldeles utomordentligt föredrag om
rubrikradens ämne. Vem kunde ana vilket
arbete som ligger bakom ett arrangemang
som detta. Naturligtvis är det en uppgift för
Kenneth att ro det hela i land. Många roliga
och mindre roliga dito händelser utspelades
under resans gång. Något som #57
berättade om på ett föredömligt sätt.
Vi tackar honom för föredraget och ser
med spänd förväntan fram emot nästa
evenemang.
Kvällen avslutades på Opalen där föda i
både fast och flytande form intogs.

Rallycross på Kinnekulle 07 09 08.

Surströmmingsätande 07 09 21

Bilar som voltade, omkörningar, avåkningar,
krasch i väggar med mera. Och det var bara i
kvalificeringsheaten. Inget av det råkade dock
Kenneth Hansen ut för i finalen eftersom ingen
kom ikapp honom. Med start i tredjespår tog
han kommandot direkt och ledde redan i den
första kurvan. En ledning han inte släppte. Det
var dramatik på en hög nivå när Kenneth
Hansen tog sin första seger på Kinnekulle på
fem år. Vi Fick en liten pratstund med honom
innan och då sa han att han var laddad. Det
visade han sedan ute på banan. En kanondag.
Tack ska du ha Kenneth. Vi håller tummarna
för dej under 2008.

Den hektiska månaden september avslutades
med surströmmingskalas tillsammans med
Norrlands Gille (vilka andra än norrlänningar
kan komma på tanken att äta surnad fisk?)
Lyckligtvis hade många medfört lämpade
drycker för att kunna svälja ner ”fesken”.
Stämningen var, som sej bör, på topp och
tillsammans med våra norrländska vänner blev
det en minnesvärd afton.
Ska vi gissa på att det blir en upprepning
kommande september?
Tack ska ni ha, Norrlands Gille. Vi ses vid
julbordet.

Bowlingmästerskap 07 10 18.
Vi gör allt som står i våran makt för att får
våran bowlingmästare #369 Alvén att darra
på manschetten. Dessutom hade han kommit
ihåg att medföra bucklan, något han inte
alltid gjort. Lite stöddigt kan man
tycka.Denna gången hade vi med en Kenneth
från Dublin samt att även Lexell, som har
Eriksberg som sin hemmabana. Visserligen
var Lexell bättre efter en omgång men nu är
det ju två omgångar som räknas. Andra
omgången startade Alvén i ett rasande tempo
och sedan saktade han aldrig ner. Så spelar
en mästare.
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Program för våren 2008
Så är det dags för ett nytt år och nya
utmaningar.
Har du avgett några nyårslöften?
Kommer du att hålla dom?
Kanske har du lovat att bli en bättre deltagare i klubbens aktiviteter. I så fall
SKALL du hålla löftet. Nedan får du information om vad som komma skall.
Första träffen är redan avklarad när detta skrivs, men du visste att vi skulle
träffas tredje torsdagen i januari, så det
är inte mer att orda om.

VINPROVNING
Torsdag 28 feb (ftim) kl 18:00
Så är det då dags för vår årliga och
mycket bejublade vinprovning på SS Marieholm. Temat för i år är Chilenska viner. Jan Allerstam, vår föredragshållare
och tillika Munskänk, ger oss en introduktion till Chiles vinvärld, därpå provsmakar vi fem utvalda röda viner. Det är
med stort intresse vi ser fram emot denna kväll på ångbåten.
Priset, som inkluderar både mat och vinprovning, är 330:-/person. Du får välja
mellan en kött- eller en fiskrätt. Detta
meddelar du #305 samtidigt som du
anmäler dig.
Anmälan är nödvändig och bindande,
samt måste ske senast torsdagen den
21 februari.
Det kan bli trångt så anmäl dig snarast
möjligt.

Årsdagen 08 03 22.
2008 innebär ett problem eftersom allmogen firar en obetydligt mer känd högtid
benämnd Påsk. Av detta följer att faderklubben i Sundsvall flyttar sitt firande och,
så har beslutats, även vi.
Dock anbefalles att valfritt antal öl skola i
Kenneth´s namn drickas denna dag. Oavsett under hvilka omständigheter Kenneth
befinna sej.
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Årsmöte med ärtsoppa & Punsch
08 03 27 (ftim).
Denna dag avhålles SKKF´s årsmöte på
SS Marieholm kl 19.00. Anmälan är nödvändig p.g.a. maten varför du meddelar
#306 att du tänker närvara. Det blir ingen
sedvanlig Humning & Mumning, såvida du
inte känner för ett dopp i älven. Vi avråder
dock från detta enär det är förbjudet i lag.

Torsdag 17 april (ttim),
Billiardmästerskap.
Klockan 19.00 samlas vi på Pauls Biljard
på Trädgårdsgatan för att göra upp om
den åtråvärda bucklan. Räkna med att
#336 kommer att försvara den med näbbar och klor.
Anmälan är obligatorisk och sker till #369.

Tisdag 29 april kl: 19.00..
..samlas de som kan på SS Marieholm för
att njuta (!?) en gravöl i åminnelse av vår
kära, djupt saknade årsdag.
Den som av godkänt skäl ej kunna närvara anbefalles att där han är deltaga på
distans genom att förtära minst en öl under det att han tänker på sina klubbkamrater.

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.

PROGRAM UNDER 2008
Femkamp på Liseberg

ÅBYTRAVET

Torsdagen den 28 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 #305 på sidan 2 om du är
intresserad.

Torsdagen den 15 maj 17:00 - Med damer.
För oss som kommer med goda vänner och bekanta i
Svenska Kennethklubben Framsidan och är minst 10
personer, som vill äta middag i Restaurang Pegasus
finns ett paket som kallas Åby Grupp.

Vi samlar ihop oss i SKKF och välkomnar varmt
intresserade Kennethar, med fru / flickvän, från andra
landsändar och upplev en spännande och annorlunda
travkväll.

RALLYCROSS PÅ KINNEKULLE
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.

Förutom entré och program ingår en guidad
stallbackstur (kl. 17.00) med stalltips samt mat och
dryck i Restaurang Pegasus enligt följande:

Marinerad kall fläskfilé serverad med
färksostcrème, kronärtskockshjärta samt en
ljummen sydtysk potatissallad

Surströmming i September
eller

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.

Kall varmrökt laxfilé med stenbitsromsås
serverad med kokt potatis

Torsdag 20 september 19:00 (ttm)
Ölprovning på S/S Marieholm. Kanske har någon
ny sort inkommit.

inkl. en starköl (33 cl) eller ett glas vin alt. lättöl/läsk,
samt kaffe

Bowling
Torsdag den 16 oktober 19:00 (ttm)
Dags för årets mästerskap i denna ädla kamp om
”MacAlpin Trophy”. Tid & plats meddelas senare.
Obligatorisk förhandsanmälan till #369

Pris: 260:- inkl. moms
Ni kan också välja till välkomstdrink för 19:-, förrätt
för 69:- samt
dessert för 52:- (inkl. moms). Kontakta #305 för mer
inforamation.

Dart
Torsdag 20 november 19:00 (ttm)
..kastar vi om den ärevördiga "Ettans pokal". Tid &
plats meddelas senare. Obligatorisk föranmälan till
#311

Erbjudandet gäller:
- om Ni är minst 10 personer i gruppen, men det kan
ju inte vara några problem för oss.

Julbord
Bindande anmälan till Kenneth #305, senast fredagen
den 9 maj.
Se telefonnummer på sidan 2.

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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REPORTAGE

Visst känner ni igen dessa gentlemän?
Skall vi försöka få till en ny gokart-tävling oss Kennethar emellan. Givetvis med Kenneth
Hansen och med sonen Timmy om det låter sig vara möjligt. Visst fick vi se oss omkörda
och frånåkta, men vad gör väll det när vi ändå hade det så trevligt. Får även poängtera att
Kenneth Lundh, från Jönköping gjorde allt vad han kunde för att ta sig fram till täten och
som ni kan se så lyckades han komma på pallen. Men vad göra åt Hansen? Ja ingenting
kan man säga, de var suveräna far och son. Kan bara tacka för lektionen och hoppas på
revansch.
Om det finns intresse för en gokart-tävling vore det bra om ni hör av er till någon i
styrelsen. Vi siktar i oss på en tävling i augusti – september.
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Svenska Kennethklubben Framsidan

INFORMATION FRÅN SVENSKA KENNETHKLUBBEN I SUNDSVALL
Här kommer ett meddelande från Svenska Kennethklubben i Sundsvall.
God fortsättning på Kenneths Jubileumsår 2008!
Efter många och långa diskussioner om KennethDagen
2008, tillika 15 års jubileum och yttermera förvisso
infallande på Påskafton, har vi konstaterat följande:
Vår kamp för att få KennethDagen till helgdag har ju
nästan infriats i år och framgångsfaktorn i förslaget att
föreslå att vi år skall flytta på Påskhelgen beräknas till
0,0. Då vi vet, förstår och tror att uppslutningen den 22
mars skulle kunna liknas vid historien om 10 små
negerpojkar och "sluttampen" på den ramsan, så måste
radikala och kreativa tag tas. Detta är inte särskilt svårt
i kretsen av Kenneth varför vi utgått från att
KennethDagens höjdpunkt, utseendet av Årets Kenneth
(eller i vart fall tillkännagivandet av densamme) är det
enda inslaget som i år kommer att ske 22/3.
Formella årsmötet går av stapeln onsdagen den 19
mars kl. 19.00 i KennethLokalen, då stadgans
formaliabitar avklaras och Årets Kenneth utses. Detta
beslut tillställs media för publicering den 22 mars.
KennethDagens normalt övriga aktiviteter, dvs
KennethMästerskap,
Humning&Mumning,
KennethJubileumsMiddag,
utdelning
av
utmärkelser,
KennethFyrMärkeri flyttas till
lördagen den 29 mars.
Exakt tid och plats meddelas i den formella inbjudan
som skickas ut ngn gång under 2:a halvan av februari.
Vi arbetar nu med att hitta lösningen på var
JubileumsMiddagen skall avhållas och vi räknar även
med
att
kunna
erbjuda
subventionerade
hotellövernattningar i Sundsvall för den som kan och
vill närvara.

Vi påminner redan nu om den lokala klubbens
verksamhetsberättelser som måste vara undertecknad
tillhanda, gärna per e-post, senast måndagen den 17/3.
Vi påminner också om nomineringar till Årets
Kenneth och eventuella
KennethMotioner till
årsmötet. Nomineringar och motioner skall vara oss
tillhanda senast den 31 januari.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta
undertecknad!
Med KennethHälsningar
#13
Ständig Kenneth och sekreterare av samma typ...
Svenska KennethKlubben
Kyrkogatan 24
852 32 Sundsvall
Pg: 645 90 78 -9
Mobil: 0730-788 003
kenneth@kenneth.se
Kenneth Selvehed
Oscarsgatan 33
852 39 Sundsvall
Tel.: 060-12 35 90
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

Med denna information hoppas vi att du fritt kan
planera för den lokala klubbens aktiviteter och med en
förhoppning om att detta beslut gör det möjligt att
arrangera närvaro i Sundsvall den 29/3 för de som så
vill och kan.

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

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

SKKF
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AMBASSADÖRENS SIDA
#3 Kenneth Söderlund
har ordet!
Hej där!
Åter igen är det dags att summera ett år – och blicka
framåt.
Summeringar, ranklistor hit och ranklistor dit står som
spön i backen och
än en gång tvingas vi notera att tilltalsnamnet Kenneth
inte återfinns på 10-i-topplistan över de mest populära
namnen till alla nyfödda killar. Listan redovisar bara de
tio första så vi hamnade förmodligen, åter igen, på 11:e
plats.

Medlemsskap i
Svenska
KennethKlubben
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!

Vad får det här för konsekvenser? Kommer namnet
Kenneth att försvinna? I stadgarna finns att läsa (§ 8) att
upplösning av föreningen ”Synes fullständigt onödigt
att reglera ehuru jorden alltid kommer att befolkas av
eminenta personer benämnda Kenneth.”

Medlemsskap kan endast erhållas
mot betalning av medlemsavgiften i
förskott!

Dessa visdomsord yttrades och dokumenterades nådens
år 1993 – och det är väl föga överraskande att den som
stod för retoriken är en Kenneth.

Den årliga medlemsavgiften uppgår
till 294 kr
som du betalar till Svenska
KennethKlubbens
postgiro nr 645 90 78-9.

Givetvis är det inte fel att kanske ”putta på lite” för att
trygga återväxten. Och här har vi alla en mission att
fylla. För några års sedan genomförde vi en kampanj
där vi besökte en BB-avdelning och överlämnade ett
fantastiskt erbjudande till nya lyckliga föräldrar – fritt
medlemskap i ett antal år om sonen (eller för all del
tösen) döptes till Kenneth. Resultatet av denna kampanj
kan vi avläsa om några år när medlemsantalet ökar.

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.

Dags för en kampanj igen?
Och varför inte göra som #93 Kenneth! Det här kunde
vi läsa på vår hemsida och i Gästboken

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!

Måndagen den 10 december 2007, 18:27:57
Namn: Kenneth S
Nummer: 93
Mors Kenneth.
Måste lämna rapport om att mitt nya barnbarn typ 3
veckor gammal har fått namnet Kenneth. Nu är vi en
Kenneth till!
Vi lyfter kepsen och böjer oss ödmjukt för din fina
insats!
God fortsättning 2008!
#3 Kenneth
Ambassadör
8

I

Svenska Kennethklubben Framsidan

