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

2:a utskicket detta år

17 Augusti 2010

17:E ÅRGÅNGEN

Ett ljus i mörkret.
Alvén sken som en sol trots att det snöade och stog i när vi var och tittade på bandy i februari.
Kan det bero på den utsökta drycken som döljer sig i hans fina bandyportfölj?

Vad skall du välja i höst?
Val i höst, vad skall man välja, det finns ju så mycket att välja
mellan. Valmöjligheterna är många och det är inte lätt att utse vad
som är bäst. Som tur är behöver man inte välja en, man kan ju välja
allt. Höstens utbud av aktiviteter är som vanligt digert och bland
femkamp, pilsnerprofvning, surströmming, dart, bowling samt
julbord finns det säkert en eller flera aktiviteter som passar dig.
Annars är det som bekant riksdagsval i höst och vi väntar med
spänning på vilket parti som skall bli först med att erbjuda alla som
heter Kenneth förmåner i form av skattelättnader, längre semeter
samt billigare leverne. Det partiet skulle direkt få minst 35000
intresserade åhörare.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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SKKF fyller moppe
nästa år. Det tänker vi
givetvis fira med dunder
och brak. En festkommitté är utsedd inför
kommande år och har du
några idéer om vad du
tycker skall ingå i ett bra
15-årsfirande är du mer
än
välkommen
att
framför till någon i
föreningen.
Kontaktinformation
finns på nästa sida.
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29 april Gamla Kennethdagen på S/S Marieholm. Sju stycken
Kennethar kom till mötet klockan 12:00, därav två som skulle
få sina 10-årsmedaljer nämligen Kenneth Blomstervall och
Kenneth Franzén, dom övriga fem som var berättigade att få
medaljen kunde ej komma utan fick den hemskickad efter att
jag hade samtalat med dom. Vi lät gommen smörjas av
ärtsoppa med tillbehör
7 maj gick fyra Kennethar med på en rundvandring på Operan
ordnat av Norrlands Gille. Vi har ju gått med i Norrlands Gille
som en Hang Around klubb eftersom KennethKlubben bildades
i Sundsvall 1993.
10 maj Gamla Ullevi fick besök av Kennethar för att se derbyt
IFK-Gais 0-0 blev det.
13 maj Det Ordenssällskap jag är med i Wänskaps Bröderna,
fick fint besök på Kristi himmelsfärdsdag då vi firade Gökottan
av Kenneth Lindblom och Kenneth Alven båda med sina fruar.
I nämnd ordning tog Kennetharna första och andra pris i en
kunskapspromenad runt Näckrosdammen.
20 maj Åby som alltid. 14 Kennethar med Damer hade mött
upp för att dela vinstpengarna äta dricka gott. Vi fick som
vanligt besök av Chefen för Åby travbana Kenneth Thollström
som önskade oss lycka till som vanligt. Vi gick hem mätta men
ej rika.

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet
Nu sitter man här igen och skall försöka se bakåt och framåt
En liten artikel som skall skrivas till höstens Kennethtidning,
kan väl inte vara svårt, tror ni kanske. Jag kommer att tänka
på historien i skolan när fröken frågade en Kenneth, står man
på händer så blir huvudet alldeles rött av allt blodet som
kommer dit. Varför blir inte fötterna röda när vi går? Ett
klokt svar från Kenneth, dom är väl inte tomma.
Men sammanfatta vårens aktiviteter skall ju gå lätt om inte
huvudet är för tomt.
21 januari var det öltest på Golden Days, dom har ju öppet
alla dagar, många sorters öl samt humana priser på dryck och
mat.
19 februari i rykande snöstorm stod vi på Hedens bandyplan
Lindblom, Alvén, Andersson, Lärneryd och jag för att se
Gais möta Frillesås. Det blev många avbrott i matchen för att
banan skulle skottas ren. Även vi tog chansen att gå in i
värmestugan, med bandyportföljen. Gais vann med 6-3.
4 mars var vi på S/S Marieholm, Kennethklubbens årliga
vinprovning. 63 noviser blev lotsade genom vinet tillkomst
och framställning av vinkännaren Jan Allerstam. Kvällen
avslutades med middag och mera vin.
Den 15 mars var vi några personer från KennethKlubben
samt Norrlands Gille som tog en bussresa GöteborgStockholm, Cinderella till Mariehamn samt hem igen, Två
dagar med bussresa, middag, frukost och övernattning
18 mars styrelsemöte i KennethKlubben på Lilla London
inför Högtidsdagen den 22 mars.
22 mars Kennethdagen. 12:00 samlades tolv Kennethar på
S/S Marieholm för årsmöte med lite annat än de ärtor och
punsch som det står i stadgarna. Efter alla frågor hade
behandlats ställdes stegen till Hotell Opalens nya bastu och
bad. Där blev det blött både på utsidan och insidan. Efter väl
genomförd Humming och mumming styrde sig stegen tvärs
över gatan till Filmstaden Bergakungen.
Där sammanstrålade vi med våra damer för att intaga en
middag efter filmförevisnigen.
Så var Kennethdagen nummer 14 för Klubben ”Framsidan”
slut, så även vi.
15 april var det den årliga biljardtävlingen på Eriksbergs
Bowlinghall som ägs av Kenneth Berting. Efter maten
spelade en tapper skara ner bollar i hålen och när allt var slut
stod #305 Lindblom som segrare och fick bära hem bucklan
och vårda den till april 2011.

Kommande möten se i programmet.
Nummer 336 Kenneth Karlsson har lämnat oss för alltid
Den 27 juni avled den trogne medlemmen Kenneth Karlsson i
en ålder av 70 år. Kenneth gick med i KennethKlubben den 2
juni 1997 och har varit med på dom flesta möten vi gjort. Även
Sundsvallsresan 2003, samt många 5-kamper på Liseberg. Han
ingick även i valberedningen KennethKlubben ”Framsidan”.
Begravningen ägde rum den 16 juli. Minnesstunden hölls på
restaurang Sjömagasinet.
#306 ”Apotekaren”

#336 samt #306 under darten 2008

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#369 Alvén
#305 Lindblom
#307 Lexell
#311 Andersson
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Tel bostad
031-40 26 26
031-22 95 01
031-89 98 42
031-46 90 09
031-19 85 05
031-42 52 62

Tel arb

Mobil
Uppdrag
e-post
070-583 45 55 Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
070-483 6 104 Ordförande
gardmark@swipnet.se
Sekreterare
369@telia.com
bunkeberg@telia.com
031-62 71 44 070-554 97 28 Kassör
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
031-747 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
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Pilsnerprofvning 100121

Vinprovning 100121

Golden Days fick visa ölen från sin bästa sida och
de som deltog gav det hela klart godkänt. Vilka
ölsorter som testades samt vilka hemligheter som
diskuterades är enbart för de närvarande att få veta.

Visste du att Rhônedalen är 45 km lång men att
floden som rinner förbi är över 800 km lång? Vet du
hur en glaciär ser ut inifrån? Hur sjutton kan
vindruvorna växa när det bara är sten på marken,
och varför är det bra?

Bandy 100219

Det, och mycket mycket mer, fick vi oss till livs av
munskänken Jan Allerstam under årets vinprovning.
Temat var Rhônedalen och som vanligt fick vi reda
på en massa nyttigt och en del onyttigt. Till exempel
att man klubbat igenom att "flygande cigarrer" inte
fick landa i ett visst vinområde.

Kung Bore visade sig vara i toppform denna
fredagskväll. Vi var fem personer som slöt upp för
att testa en ny aktivitet, kolla bandy. En
fredagskväll som började med middag på La
Gondola kunde ju inte bli fel. Fel blev det inte
heller, men kallt. Och SNÖIGT.

Som vanligt var det mycket folk på plats, över 60
personer, och som vanligt hade folk olika
favoritviner av de som testades. Vinerna som vi fick
smaka på denna gången var Crozes-Hermitage 2006
(systemb. nr 2802), Valreas (12815), Châteauneufde-Pape 2007
(473034), Lirac
Les Chesnaies
2007 (2214)
samt Saint Joseph
2007 (2208).

Vintrig bandypublik.

På den sedvanliga
tävlingen som vi
brukar ha efter
maten så hade en
person alla rätt.
Bra jobbat. Sedan
hade 13-14 personer 12 rätt så det
Maria med alla rätt.
var en hård utslagskamp om vilka som skulle få ta del av vinerna som
vi hade som pris.

Tre av oss hade sett till att fixa till riktigt
bandykaffe, Alvén hade dessutom fixat en redigt
gammal portfölj att ha med det i. Det var bra det för
värme innaför västen behövdes verkligen. Det
snöade nå't så in i bänken att man körde matchen i
3x30 minuter istället för som brukligt 2x45. Detta
bara för att man skulle kunna hålla isen någorlunda
ren från snö. För att det skulle ha funkat hade dom
behövt haft pauser var femte minut skulle jag tro.
Matchen då, jo, den spelades därute någonstans i
snöyran och GAIS Bandy vann med 6-3 mot
Frillesås. Totalt 190 betalande hade man räknat in
denna kväll så Kennethklubben stod för mer än
2,5% av all publik, inte illa :-)
Vi hade mycket trevligt, vi pratade med
domarkontrollanten (han ville inte ha bandykaffe)
och lärde oss en hel del om bandyns reglemente. Vi
drog nitlotter i lotteriet GAIS anordnade och vi
språkade med folket på läktaren. Överlag ett bra
arrangemang som vi nog gör nästa år med och om
det inte är så snöigt då kanske vi kan se matchen
också.
Svenska Kennethklubben Framsidan

Jan Allerstam blir avtackad.
I
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PROGRAM UNDER HÖSTEN 2010

Femkamp på Liseberg

SKKFs öppna
Bowlingmästerskap

Torsdagen den 26 augusti 18:00

Torsdagen den 21 oktober 19:00 (18.00 mat) (ttim)

Dags att träffa Kålle och Ada igen. Det görs som
vanligt utanför Lisebergs huvudentré. Det är statyn
Kal och Ada som vi pratar om och det är 5-kamp
på Liseberg som är på tapeten. Hösten börjar som
vanligt med att vi alla slåss om Apotekarn’s
hemliga pris. Samling 18.00 för en rask färd in till
lämpligt vattenhål för att bestämma vilka fem
grenar som skall avverkas i årets drabbning.
Andersson är regerande mästare, vem vågar
utmana honom? Kontakta #305 om du kommer.

Det blev en ny mästare i Bowling förra året i form
av Lexell. Alvén d.ä. kommer troligtvis därför att
vara extra taggad i år. Ryktet säger dock att det är
fler som legat i hårdträning för att ta hem
MacAlpine Trophy i år. Bowlingen spelas i
Eriksbergs bowlinghall som ägs och drivs av
Kenneth Bernting och som alltid ger oss superb mat
och service. De som äter innan kommer 18.00
Obligatorisk föranmälan till #369.

Pilsnerprofvning

SKKFs öppna
Dartmästerskap

Torsdagen den 16 september 19:00. (ttim)
Nu skall vi prova öl igen. Golden Days har vi varit
på förut och dom får förtroendet igen. Nya och
gamla sorter profvas samtidigt som vi diskuterar allt
mellan himmel och jord.

Torsdagen den 18 nov. 19:00 (18.00 mat) (ttim)
Ettans pokal söker ny ägare men regerande
mästaren Andersson gör anspråk på pokalen för
tredje året i rad. Eriksbergs bowling är åter igen
skådeplatsen och dart är grenen som gäller. De
som äter innan samlas 18.00
#311 Andersson tar emot anmälningarna.

Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Surströmming
Fredagen den 24 september 19:00.

Julbord

Hur norrländsk är du, alltså, hur mycket
surströmming kan du smälla i dig utan att tycka att
det är surt? Är surströmmingen sur? Norrlands Gille
samarbetar vi med i detta arrangemang och det är
dom som står för den delikata fisken. Platsen är
Utbynäs klubbhus som ligger på Lemmingsgatan 5
eller om du känner till fotbollsplanerna i Göteborg,
då är det Lemmingvallen du skall åka mot. Om du
vill prova på denna norrländska delikatess så tveka
inte att anmäla dig till #305 Lindblom.

Söndagen den 5 december 12:00
Jul är kul
Kenneth är bra
En kombination av båda
det vill man ha
Detta är helt möjligt
en speciell dag
När vi äter julbord
i glada vänners lag.
Vill du uppleva denna speciella dag vill vi se dig
klockan 12.00 utanför Lisebergs huvudentré.
Föranmälan till #305 Lindblom.

Årets första pilsnerprofvning 2011
Torsdagen den 20 Januari. (tid och plats meddelas senare) (ttim)
Vi ämnar försöka hitta ett bryggeri eller dylikt att profva pilsner på i början av nästa år.
Information om tid och plats kommer i nästa Infoblad samt på hemsidan.
I
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REPORTAGE
Kennethdagen 100322
En dag som började som alla andra Kennethdagar,
man vaknar glad och full av iver av vad dagen
kommer att innehålla. Vi börjar med Årsmöte,
ärtsoppa, pannkakor, punsch och Kennethbakelse
på S/S Marieholm vid Operan. Eller, det var så det
var tänkt. Att vi skulle ha ärtsoppa hade inte nått
kocken vilken således inte hade tillagat anmodad
rätt till oss. Istället blev det dagens rätt, pannkakor
och punsch. Till efterrätt vill man ju ha den
gudomliga Kennethbakelsen med men se, även här
stötte vi på patrull. Tydligen ser konditorierna i
stan det som en så stor ära att få baka denna ljuva
bakelse att man ville ha två veckors notis. Istället
blev det en annan bakelse som fick verka som
substitut. Nåja, här var det slut på eländet för
dagen och resten av dagen gick i moll.

Kenneth bubblar på Hotel Opalen.

Den bygger på Dennis Lehanes bok Patient 67 och
om du inte har läst den boken så rekommenderas
den starkt. Nåväl, filmen höll även den hög klass
och det var ett bra filmval tyckte alla närvarande.
Efter avslutad film begav vi oss till restaurangen
som ligger inne i Bergakungens komplex, Danilo.
Till denna sittning är även Kenneths fru
välkommen och ett par fruar dök således upp till
denna tillställning. Det blev mat i filmens tecken,
själv åt jag en King Kong burger så förstår ni vad
jag menar. (Borde den inte heta King Kenneth
burger) Som vanligt tjötades och skämtades det
som det brukar på dessa tillställningar och när
klockan började närma sig småtimmarna begav vi
oss hem och ännu en lyckad Kennethdag var
avverkad.

Årsmötesmåltiden håller på att avslutas.

Årsmötet lockade tolv bröder och det flöt på bra.
Det beslutades bland annat att vi skall ha ett
utskott som tar fram ett program till nästa års 15års jubileum av Framsidan som lokalklubb.
Arbetet med att få en spårvagn döpt till Kenneth
fortsätter också oförtrutet.
Allt som kom fram går att läsa i
årsmötesprotokollet som finns på hemsidan.
Efter avslutat årsmöte begav vi oss till hotell
Opalen för traditionsenlig hummning och
mummning vilket innebär bastubad och relax.
Tyvärr var det inte bara i bastun det var dimmigt
denna dag, även vädret utanför var lite tråkigt och
dimmigt fast inomhus där vi huserade var det bara
muntra miner. Apotekar'n hade fixat så vi hade
relaxen för oss själva i två timmar, det var bra
jobbat.

Kenneth äter middag på kvällen.

Efter avslutad tvagning gav vi oss över vägen till
Bergakungen för att beskåda filmen Shutter Island.
Svenska KennethKlubben Framsidan

Badpojkar anno 2010.
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REPORTAGE
Biljardmästerskap 080415
Nu skulle det åter avgöras. Vem skulle släpa hem
den ärevördiga bucklan som samlat damm hemma
hos #311 det senaste året.
Spelplatsen var ny för i år, Eriksbergs bowlinghall.
Kenneth Bernting har investerat i ett biljardbord
och det måste provas.
Det skulle visa sej att uppslutningen kunde varit
bättre, endast tre kombattanter infann sej. #305,
#306 och #369. #311 hade anmält förhinder och
således fanns heller ingen buckla på plats.
Alltnog. Kampen tog sin början. Först ut var #306
och #369. Den senare fick på nöten och nästa match
stod mellan #305 och förloraren. Det blev en ny
förlust för #369, och i finalen möttes #305 och
#306.
Hur skulle detta mästarmöte sluta? Spänningen var
olidlig. Hela hallen höll andan. Publiken var
dödstyst. #305 spränger men lyckas inte få ner
någon boll. #306 tar ett djupt andetag, lägger kön
tillrätta i stödhanden, siktar och stöter.
Ett sorl går genom hallen. Han sänker matchens
första boll – boll nummer 8. Så det kan bli.
Matchen avgjord nästan innan den hunnit börja.
Ny biljardmästare är således Kenneth #305
Lindblom.
Gamla Kennethdagen 100429
Gamla Kennethdagen beslöts på årsmötet att den
skulle firas med ärtsoppa och punch till lunch. Sagt
och gjort, så blev det också. Och inte bara det, två
Kennethbröder fick dessutom 10-årsmedalj, #381
Blomstervall samt #392 Franzén. #381 är till höger
på bilden och #392 till vänster. Skojaren i mitten
borde alla känna till vid det här laget, allas vår
ordförande #306 Gärdmark.

Ärtsoppan var utsökt, punschen likaså. Tyvärr var
fyrorna slut så vi fick beställa in sexor istället. Efter
huvudrätt var det dags för pannkakor med grädde
och sylt. Även dessa njöts med stort välbehag. Efter
avslutad lunch fick vi alla bege oss dit vi nu var på
väg. Ett litet trevligt avbrott i vardagen så vi
bestämde att nästa år blir det en lunch igen.
Kenneth kollar Kenneth 100510
Vi gjorde om förra årets aktivitet när vi går på
derbyt mellan Gais-Blåvitt för att förhoppningsvis
få se lite trevlig fotboll och kolla in om Kenneth
Gustavsson i GAIS kan göra det lilla extra för oss i
Kennethklubben.
Matchen bjöd bland annat på en missad straff för
Gais. Nej, dom missade inte straffen, domaren
missade att ge dom den efter att en blåvit spelare
tagit med hands i eget straffområde.
I slutsekundrarna gjorde IFK Göteborg mål men det
dömdes bort på på grund av knuff på målvakt när
denne hade bollen.
Så, slutresultatet
blev 0-0 men
kvällen som
sådan var lyckad
Den började
kl 17.00 på Star
bowling med middag och sedan gemKenneth Gustavsson samt
ensam vandring till
ickeKenneth Selakovic.
arenan. Lindblom
hade fixat biljetter precis vid mittlinjen på andra
raden så vi såg utmärkt. Det enda att klaga på denna
kväll var nog att det blev lite kallt och tyvärr
värmde inte spelet riktigt.

Åbytravet 100520
14 personer försökte vinna storkovan på Åby denna
torsdagskväll. Trots besök och stalltips av
ÅbyVD:n Kenneth Thollström uteblev vinsterna.
Vi fick trösta oss med att maten som serverades i
Restaurang Pegasus smakade bra istället.
Svenska KennethKlubben Framsidan
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ÅRETS KENNETH 2009
TV-programmet ”En annan del av Köping” har gett
svenska folket en inblick i de förståndshandikappades
vardag. Vem kan låta bli att falla platt för Linda, Mats,
Tobbe och de andra?
Vem har inte sett Jerry –”Pattikanten”i Icareklamen?
Han som överlistar Ica-Ulf gång på gång.
Reaktionerna lät inte vänta på sig efter det att det 1:a
avsnittet visats på TV. Somliga förfärades, andra
förundrades och några jublade.
”En annan del av Köping”och ”Ica-Jerry” har
tillsammans satt de funktionshindrades och
förståndshandikappades situation på agendan.
Det är föga förvånande att det är en Kenneth som
ligger bakom Ica:s satsning i TV-reklamen och med
målet att rekrytera mellan 500-1000 personer ur den
här gruppen:
”På det här sättet vill vi bidra till ett samhälle där alla
får ta del och utvecklas till sin fulla potential, även om
förutsättningarna för olika individer kan se olika ut. I
grunden handlar det om att tro på människor och ge
alla möjlighet att bli sedda, hörda och tagna i anspråk.
Jag känner starkt för den här satsningen eftersom den
ligger såväl i linje med hela ICAs värderingar”, säger
Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, ICA AB. Så
talar en äkta Kenneth!

Ovan: #80 Bengtsson (foto: ICA)
Nedan: ”ICA-Jerry” (Mats Melin) (foto: ICA)

Kenneth Bengtsson har genom sin överordnade roll
inom Ica visat att det går att förändra situationen även
för de mindre lyckligt lottade och är därmed ett stort
föredöme att efterfölja för näringslivet i övrigt.
Med motiveringen
För visat engagemang för funktionshindrades
situation och möjligheter”
tilldelas han utmärkelsen
Årets Kenneth 2009.
På www.kenneth.se kan du läsa mer om Kenneth Bengtsson där han bland
annat svara på frågor han fick i smaband med sin fina utmärkelse.
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
" Hej alla glada Kenneth!
Utvilad efter en förhoppningsvis härlig semesterperiod är vi preparerade för alla kommande jippon.
Kräftor och surströmming står på menyn, kulinariska självklarheter för oss gourmétgommar.
Då håller du åter igen ett ex av vår allderles egen tidning! Och som vanligt finns här nåt som passar en
Kenneth.
Apropå kräft- och surströmmingfesternas tidevarv vill vi gärna slå ett slag för ”Kenneths nubbevisa”.
Du hittar den på www.kenneth.se (länken ”Fakta”) som tveklöst kommer att lätta upp stämningen.
#3 Kenneth
Ambassadör”

Nästa år fyller Framsidan 15 år.
Nästa år är det 15 år sedan vi bildades här på framsidan. Det kommer givetvis att firas och vi räknar
med att fler än bara ”Framsidans” Kenneth vill vara med och fira. Därför kommer vi att fira
Kennethdagen den 22:e mars med årsmöte samt hummning och mummning. Det stora firandet
kommer vi att ha den 26 mars (lördagen efter Kennethdagen). Detta är nästan helt hundra spikat men
inojm kort kommer vårens program att spikas och då vet vi och ni, håll utkik på hemsidan för mer
info och boka in datumen redan nu.

Kenneth Karlsson 1940-2010
Karlsson var en äkta Kenneth. Han var med på de flesta av våra aktiviteter och
han sa alltid sin mening om det var något han inte tyckte stog rätt till. Han var
omtänksam och brydde sig om oss andra. Ett exempel är när han som regerande
biljardmästare inte var med det påföljande året och undertecknad tog hem titeln
istället. Då hörde han av sig till mig och undrade om han skulle komma hem till
mig med pokalen. Jag sa att vi kunde ta det på nästa träff.
Jag lärde känna honom rätt bra 2003 under resan till Sundsvall. Ett par månader
innan vi skulle norröver ringde Karlsson mig och undrade om inte vi kunde dela
sovrum. Visst, så blev det, och på resan upp satt han och jag längst bak i bussen
och språkades vid i över tio timmar. Under resan upp blev det som så att vi var en
del som drog roliga historier i bussens mikrofon men Karlsson var av det slaget
att han alltid bara brukade lyssna. Det var slut på det nu. Han drog en fräckis som
till och med fick dom mest härdade att rodna. Så gör en äkta Kenneth.
Förra hösten var han med på femkampen men sen lös han med sin frånvaro.
Senare fick jag reda på att han var sjuk i cancer. Under våren var han med på
Kennethdagens årsmöte men mer orkade han inte. Det var med stor sorg jag
mottog beskedet att han gått bort och det är med stor sorg som jag skriver dessa
minnesord.
Kenneth Karlsson, du kommer
för alltid att vara en del av oss i
Svenska Kennethklubben.
#311 Andersson
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