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

1:a utskicket detta år

6 Januari 2010

17:E ÅRGÅNGEN

Hur mycket choklad kan man vinna?
2008 vann Karlsson en jättevinst på Daimhjulet på Liseberg.
2009 tog han hem samma fina vinst på Chokladhjulet.

Mycket har hänt, mycket kommer att hända.
Året som har gått har bjudit på många överraskningar. Sverige tog sig
inte till VM i fotboll, Sverige vann inte Schlager EM och Sverige
vann inte heller VM i ishockey. Just det ja, inget av det var kanske
några stora överraskningar. Däremot var det nog en överraskning att
det finns ytterligare en namnklubb i Sverige och Göteborg i form av
ett tjejgäng vid namn Elisabeth. Dem hade vi en sammankomst med
på deras namnsdag den 19 november när vi hade vårt dartmästerskap.
En som alltid trevlig tillställning och denna gång med lite mer
kvinnlig fägring än vad vi brukar ha vid våra träffar.
Vad året kommer att bjuda på vet vi som tur var inte ännu men
vårens program är fullt med aktiviteter och jag ser fram emot att få se
dig, käre Kenneth, på någon av våra träffar.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan

I

I förra numret fanns det
med en artikel om hur
det går till när man
skaffar sig namnet
Kenneth som en del
tyvärr inte har fått från
sina föräldrar. Detta
gav snabbt resultat och
vi har nu fått in två nya
medlemmar som tagit
sig namnet Kenneth.
Läs intervjuer med de
två på sidan 6.
/Redaktören
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15 oktober gick SKKFs Bowlingmästerskapen av stapeln
på Eriksbergs Bowlinghall som ägs av Kenneth Bernting.
Att besegra #369 Alvén har hitintills varit omöjligt med
denna afton stod Lexell som nybliven bowlingmästare. Vi
fick även veta att #369 Alvéns svärson hade skrivit till
Länsstyrelsen och fått tillagt namnet KENNETH i sina
handlingar. Fler sådana trevliga initiativ

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet
När ni läser detta är julborden uppätna, rynkorna på
kroppen utfyllda, huvudvärken efter nyår över och
löftena vi gav glömda. Allt är som vanligt, full fart mot
framtiden, in i 2010.

19 oktober hade Elisabeth namnsdag och sin årliga träff
samt vi Dartmästerskap på Eriksbergs Bowlinghall. Jag
hade nosat upp en Elisabethklubb och inbjöd dom till
våran träff. 12 stycken Bettor kom till 9 Kennethar.
Skulle någon Betta erövra Ettans pokal? Efter Tacosmat
öl och vin bara så att vi blev stadiga på handen men det
hjälpte inte, en av Bettorna blev etta i varje fall. Dock tog
# 311 Andersson hem pokalen igen, en Elisabeth kan inte
bli Kennethmästare. En fotograf samt en reporter från
Göteborgs-Tidningen var där så den 20 oktober kom det
ett fint reportage så höjde Namnsdagsklubbarna till
skyarna och orsakade en högre upplaga för GT. En
toppenträff!

Men som vanligt, vi börjar med att se bakåt.
Liseberg torsdagen den 27 augusti klockan 18:00, träff
utanför grindarna vid Kal & Ada statyn där ställde 11
Kennethar upp för 5-kamp på liv och död. 50 meter
innanför grindarna var första ölstoppet, där skulle
planeras, och tagas ut vilka grenar som det skulle tävlas
i. Ledarna skiftade plats under tävlingen, men vid slut
räkningen stod #311 Andersson som vinnare till
”Apotekarens” hemliga pris, en fickplunta som
träffande nog var graverad med en fisk, Andersson är
född i fiskens tecken.

6 december var det Julbord med Norrlands Gille på
Lisebergs Huvudrestaurang, där fanns allt. Fem stora och
långa bord med allt från sillinläggningar till dadlar och
godis samt säkert 100-tals olika maträtter. Mycket gick
ner med väl tempererade drycker. Konstgjord snö av
pappersmassa gjord att Liseberg blev klädd i vinterskrud.

17 september och ölprovningen var nära att stupa på
mållinjen. Våran ölkrog Delirium hade av en
myndighetsperson (kronofogden) stängts på grund av
en liten skatteskuld på 1.300.000 kr.

Vårens möten finns att läsas om på annan plats i
tidningen, med träffpunkt och tider. Kom till våra möten
och låt ”Framsidan” vara en stor och livaktig
Kennethklubb.

Vi lät oss inte nedslås av detta, utan gick 500 meter till
Golden Days, där har de visserligen bara 100 sorters öl
men det fick räcka. Troligen blir Golden Days vårt nya
vattenhål vid öltesterna framöver.

Gott Nytt År #306 Apotekaren

Efter detta tog jag med #369 Alven till min arbetsplats,
Västra Frölunda Kyrka för att bjuda han på kaffe. Mer
om detta på annan plats i tidningen.

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.

18 september inleddes med en tung morgon men
kvällen blev som alltid livlig. Surströmmingsfest med
Norrlands Gille, totalt 30 deltagare, som lät fisken
simma i olika % på dryckerna. Sång med olika
stämmor förhöjde tillvaron, tillsammans med historier
från levande(?) livet.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#369 Alvén
#305 Lindblom
#307 Lexell
#311 Andersson
#336 Karlsson
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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
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
Sekreterare
369@telia.com
bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com
031-62 71 44 070-554 97 28 Kassör
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
010-712 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
Valberedning
I

REPORTAGE
Femkamp på Liseberg 090827

Pilsnerprofvning 090917

Det var Apotekar’n, Olsson, Andersson, Söderlund,
Kullberg, Alvén Sr, LilleKenneth samt Karlsson
som dök upp till årets batalj av Femkampen på
Liseberg. Även detta år hade LilleKenneth sin
pappa som tävlade för honom. I år var det även
kvinnlig fägring med vid sidan om. LilleKenneths
mamma samt Anderssons 11 månader gamla dotter.

Så hade det blivit dags för pilsnerprofvning igen,
mums. Tanken var ju att den skulle hållas på
Delirium, men dessa planer fick hastigt revideras
emedan nämnda lokal hade slått vantarna i
bordet/bardisken. Snabbt & lätt ändrades lokal till
Golden Days där undertecknad infann sej punktligt.
Sitter på etablissemangets uteservering med en
svalkande öl. Väntar. Noterar att det finns väldigt
många okända anleten i denna stad och som
dessutom inte heter Kenneth. Till slut infinner sej
även #306 och beställer en läsk. Läsk ? Jo, denne
renlevnadsman haver medfört bilen och drack
följaktligen Rom & Cola utan Rom.
Tillsammans löste vi två ett antal världsproblem i
väntan på att någon mer Kenneth skulle uppdyka.
Något som ej skedde. Vi tyckte båda att det var lika
bäst att påbörja hemfärden och #306 erbjöd sej att
köra mej hem då han ju var utrustad med 5 st hjul
(reserven inräknad). Dock gjordes ett litet stopp på
vägen, vid Frölunda kyrka närmare bestämt. #306 är
ju numer en gudfruktig man som tjänstgör i nämnda
tempel och han visste att det denna kväll skulle
serveras kyrkkaffe. Dock utan andra tillbehör än
kaffebröd. Måste säja att det smakade välsignat gott
(bryggt på vigvatten?). Därefter bjöd #306 på en
guidad rundvandring i lokaliteterna. Kul att återse
utrymmena efter dryga 40 år. Jo. Så längesedan är
det sedan jag senast besökte denna kyrka. Det var
när jag ”läste för prästen” som svartrocken, tro´t om
du vill, svor åt mej, varför jag omgående lade ner
denna
suspekta
verksamhet.
Inga
konfirmationspresenter således.
Nåväl. Tillbaka till den aktuella kvällen. #306
rörde sej vant i lokalerna och samtalade lättsamt med
personalen. I själva kyrkorummet hölls ett föredrag
av en känd person, vilken har jag glömt, och när
detta var slut vällde allmogen in i församlingshemmet för att tigga till sej en fika. Fotografering
skedde också för att bevara detta sällsynta
Kennethevenemang för framtiden. (se sid 7).
Sensmoralen av denna epistel är att man aldrig på
förhand kan säja hur en Kennethaktivitet avlöper
eller slutar. Det var med lätta steg jag lite senare om
aftonen gick de tre trapporna upp till bostaden.
Kändes som jag var närmare ”bossen” än så. Minst
fem trappor.

Det var denna gäng som alltså gjorde upp i årets
grenar som valdes till Woody, Vattenpistol,
Äggkastning, Stallet samt luftgevärsskytte.
Andersson var obeveklig i de fyra första grenarna.
Visserligen delades förstaplatsen i vattenpistolen
med Apotekar’n samt med Alvén den äldre i Stallet
men i Woody och Äggkastningen var han ohotad.

Deltagarna i årets Femkamp på Liseberg.

Sista grenen är som vanligt luftgevär och här
hamnade Andersson långt ner i resultatlistan medan
Söderlund satte hela 47p av 50 möjliga, bra skjutet.
Tyvärr räckte det bara till en andra plats eftersom
Andersson redan efter fyra grenar kunde komma
sist i den sista grenen och ändå vinna.
Årets upplaga av Apotekarn’s hemliga pris var en
mycket tjusig plunta att förvara diverse drycker i.
Andra pris samt tröstpris gick till Söderlund
respektive Karlsson. Den sistnämnde behövde dock
inget tröstpris. Han kammade nämligen hem
stjärnvinsten i år igen. Förra året var det Daimhjulet, detta året blev det choklad-hjulet istället. Inte
undra på att han har nöjda barn-barn.
Summa summarum, en mycket lyckad kväll.

Saliga hälsningar: #369.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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PROGRAM UNDER VÅREN 2010

Biljardmästerskap

Pilsnerprofvning
Torsdagen den 21 januari 19:00 (ttim)

Torsdagen den 15 april 19:00. (ttim)

Året startas upp på Golden Days. Vi träffas, tjötas,
brötas och snackar med dom gamla tjommarna
som är där.
Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Bowlinghallen på Eriksberg med Kenneth Bernting
som ägare har nu även investerat i ett biljardbord.
Det är alltså till andra sidan älven (för de flesta av
oss) som vi går för att göra upp i biljard i år. Vem
vågar dyka upp och utmana regerande mästaren
#311 Andersson?
OBS! Skall du äta är det 18.00 som gäller.
Föranmälan till #369 Alvén.

Bandy på Heden
Fredagen den 19 februari 19:00
Vi går till Heden och kollar Gais bandy när de
möter Frillesås. Det fick bli på fredagen ety det
inte spelas någon bandy på torsdagen. Vi kommer
att boka bord på någon närliggande restaurang dit
vi ämnar gå efter matchen för att intaga en matbit.
Anmälan senast 12 februari till #305 Lindblom.

Gamla Kennethdagen
Torsdagen den 29 april 19:00
Vi sitter ner och minns gamla tider på Golden Days.
Kan du inte närvara får du själv inmundiga en dryck
av valfri sort till minne av våran gamla högtidsdag.

Vinprovning
Torsdagen den 4 mars 19:00.

Kenneth kollar Kenneth

Vi har återigen lyckats knyta till oss munskänken
Jan Allerstam och han kommer även denna gång
hålla ett fint föredrag över fem olika viner. På S/S
Marieholm kommer vi att få både smaka, lukta och
tycka till om dessa viner. Det hela avslutas sedan
med middag. Pris för hela kalaset, cirka 350 kronor.
Till detta arrangemang är inte bara Kenneths Fru
utan även Kenneths vän välkommen. Var dock
snabb med att anmäla dig. Förra årets sittning blev
full. Obligatorisk anmälan till #305 Lindblom.
Ange vid anmälan om du vill ha kött eller fisk.

Måndagen den 10 maj 19:00
GAIS möter Blåvitt på Gamla Ullevi. Vi sitter alla
och hejar på vårt favoritlag men vilket lag vi än
håller på så hyllar vi unisont Kenneth Gustavsson i
GAIS för hans vackra förnamn. Föranmälan senast
19 april till #305 Lindblom.

Åby
Torsdagen den 20 maj 17:00

Genomgång inför 22 mars

Tillsammans med Kenneths Fru går vi på
stallbacken innan vi sätter oss i Pegasus och äter en
god middag. Spelar en gemensam V65:a och
förhoppningsvis
kammar
hem
storkovan.
Föranmälan till #305 Lindblom

Torsdagen den 18 mars 19:00 (ttim)
19.00 på Lilla London
Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Kennethdagen
Måndagen den 22 mars 12:0012.00 Årsmöte på Marieholm. Ärtsoppa. Punch. Kaffe. Pannkakor m grädde. Kennethbakelse. Förutom
mötet finns det alltså minst fem anledningar att komma till Marieholm. Endast 100:15.00 Hummning och Mummning. Hotell Opalen, kostnad 50:19.00 Dagen avslutas på Bergakungen. Först middag på Danilo med våra damer och efter intagen middag
beskådar vi en film i cinemateket.
Föranmälan till samtliga aktiviteter obligatoriskt och sker till #305 Lindblom.
I
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REPORTAGE
Bowling 091015
Det blev #307 Lexell som tog över bowlingtrofén
från #369 Alvén.
Efter att ha segrat minst sex år i rad var Alvén
givetvis storfavorit till segern även denna gång.
Han fick dock nöja sig att komma på delad
tredjeplats tillsammans med undertecknad. 239
poäng på två serier är kanske inte så imponerande.
Han spöade dock både #305 Lindblom och #306
Gärdmark som inte ens lyckades komma över 200
poäng på två serier.
Tvåa blev vår nyaste medlem, Kenneth Alvén, på
260 poäng. Men vänta lite nu, var det inte han som
blev trea. Jo, just det, namnet stämmer. Detta är
dock #369s svärson som numera skaffat sig
namnet Kenneth och även antagit sin frus
efternamn, därav två stycken Alvén.
Segrare i utklassningsstil blev till slut Lexell med
hela 297 poäng på två serier. Bra jobbat tycker vi
andra och se så nöjd Lexell ser ut att vara på
bilden.

Under den delikata måltiden som dukats upp för oss
på Eriksbergs bowlinghall så hölls det tal om hur
respektive klubb hade startats. Vi har en av
grundarna i vår förening i #3 Söderlund och
Elisabeth hade sina två skapare på plats i form av
Lisa Söderberg och Elisabeth Ljungström.
Efter att vi hade språkats vid en stund var det dags
för dartmästerskapet och efter tre inledande matcher
där regler fick förklaras, pilar bytas ut samt regler
förklaras igen så var ett finalfält klart bestående av
Alvén, Lindblom, Andersson, Nye Alvén (Alltså
Alvéns svärson som ju tagit sig namnet Kenneth),
Bernting (Eriksbergs bowlings ägare) samt den
enda av tjejerna som kvalade in, Lisa Söderberg.
Efter sju omgångar såg det ut att stå mellan
regerande mästaren Andersson samt Alvén
(svärfadern alltså). Det var "bara" Lisa som skulle
avsluta omgång sju, hon hade då 95 poäng kvar.
Efter att snyggt först ha träffat en trippel 15 följt av
en trippel 14 återstod det bara 8 poäng och det var
ingen match för henne att gå ner till noll på det,
snacka om att maska formen.
Elisabeth blev alltså segrare för dagen och för det
fick hon ett fint pris av bowlinghallen. Kvar var att
reda ut vem som skulle bli mästare i Kennethklubben. Alvén hade 25 poäng kvar, Andersson 23.
Efter två pilar hade Alvén så bara fyra poäng kvar
men han missar sista pilen och Andersson kan kasta
hem segern för andra året i rad.
En riktigt lyckad kväll och vi höll på en halvtimme
längre än bowlinghallen egentligen hade öppet, tack
för det Bernting. Och tack alla Elisabet som
förgyllde vår afton, vi lär synas igen. Och tack alla
ni andra, det blev en riktigt lyckad kväll.

Dart 091119
Kenneth var där, Elisabeth var där och pressen var
där. Allt är som det brukar när Kennethklubben
ställer till med festligheter.
Denna gång var det Elisabeth som hälsade på oss på
sin namnsdag och detta uppvaktade Kenneth
givetvis henne med rosor för. Inte bara vi utan även
GT kom på besök för att skriva om denna historiska
händelse, det är första gången i världshistorien (vad
vi vet) som två namnklubbar möts på detta sätt.
F

Svenska KennethKlubben Framsidan

Lisa och Kenneth, två glada vinnare.
Fler reportage återfinns på sidan 7
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NÅGRA FRÅGOR TILL TVÅ NYA KENNETH

Alvén och Sjögren, våra nyaste medlemmar.

Som ni kunde läsa på första sidan så har alltså
minst två personer tagit namnet Kenneth sedan
artikeln om namnbyte i förra numret. Inte bara det,
de har tecknat medlemskap i Kennethklubben
också. Här följer en kort intervju med två av våra
nyaste medlemmar, Alvén och Sjögren.
1. Nu heter du Kenneth. Hur känns det?
A: Jo det känns som en början på ett nytt äventyr
S: Detta känns mycket bra
2. Hur kom du på idén att lägga till namnet
Kenneth?
A: Jag kom på den i samband med att min son
Kenneth Alvén JR föddes och gick med i klubben.
Då även min svärfar är med skulle det vara en
överraskning till dom båda, men så blev det inte då
någon viss Kenneth 369 ofta påpekade hur lätt det
var att byta namn.
S: Genom Kenneth Alvén (Albert)
3. Har något tvång förekommit i detta
sammanhang?
A: Kan inte påstå att det var nått tvång alls. Mer
viss måtta av långsam bearbetning med diverse
mail, samtal och annat

4. Vilka förväntningar har du på framtiden?
A: Ja att det ska bli med lika stor glädje att i
fortsättningen vara med på alla Kennethklubbens
trevliga upptåg och evenemang. Samt att kamma
hem dom flesta titlar under 2010. Då jag redan har
gjort en fin plats centralt i lägenheten för alla fina
troféer.
S: Att föra namnet vidare till nästa generation samt
få en trevlig tid med Kennethklubben
5. Hur har din omgivning (familj, släkt, vänner,
arbetskamrater och övrig allmoge) reagerat på
ditt nya namn, och känner du att du har det
stöd du rimligen kan begära av dessa?
A: Nja det har väll tagits emot med blandade
känslor av släkt och vänner. Men vad gör det
troligen är det med viss avundsjuka för att dom
själva inte heter Kenneth.
S: Tids nog kommer familjen att få veta detta.
Redaktionen tycker givetvis att detta är ett
strålande exempel på hur det skall gå till. Har ni
några vänner som saknar namnet Kenneth men
som gärna vill vara med i föreningen så är det bara
att visa dem artikeln från förra numret. Nu finns
inga hinder, alla kan vara med.

S: Nej, detta var mycket genomtänkt (?)
Svenska KennethKlubben Framsidan
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KENNETHDRINKEN Á LA FRAMSIDAN
Direkt från restaurang Trägår’n här i Göteborg har vi
fått en egen specialgjord drink.
Den har fått det trevliga namnet Fånga Kenneth och är
en utsökt drink till vardag, fest eller när du nu vill ta
dig en drink.
Ett long-drink glas med isbitar.
4 cl Jägermeister
2 cl Apple Sourz
Fyll på med Ginger Ale
Toppa med en limeklyfta.
Drinken är mycket godare än vad den låter när man
läser den

MERA REPORTAGE
Surströmming 090918
Som tidigare år blev vi mycket välvilligt inbjudna
till Norrlande Gille. Totalt 30 personer hörsammade
denna kallelse till att få avnjuta norrländska
delikatess i glada vänners lag. Kvällen blev som
vanligt lyckad
Julbord 091206
Liseberg med Norrlands Gille var lika bra som
alltid. En massa god mat serverades i Huvudrestaurangen, en massa snö hade placerats ut i
parken och en massa trevligt folk hade samlats upp
för att göra den dag till ett trevligt minne.
Julstämningen var på topp och har man inte börjat
få lite julkänsla innan kommer den definitivt efter
ett besök på juliga Liseberg.

Alvén och Gärdmark i Frölunda kyrka.

Och nu kommer lite information från vår faderförening i Sundsvall
Stöd dig själv, stöd Kenneth, stöd Svenska KennethKlubben
När vi har fått din medlemsavgift (på sidan 2 står hur du betalar in), 294 kronor, får du under våren
en medlemspresent som än så länge är hemlig… Passa på att ge ett bidrag till ”Ebbas minne”,
klubbens egen fond för stöd till Barncancerfonden, när du gör din inbetalning. Om du t.ex. avrundar
till 300:- så går 6:- automatiskt till Barncancerfonden. Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot.

Svenska KennethKlubben Framsidan
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
"Tomten heter Kenneth!
Ja, i ärlighetens namn så är inte chansen rent statistiskt speciellt
stor, endast 0.0058798% (folkmängd 9.331.523 - 50% kvinnor
delat med 27.434 Kenneth).
Men!
Om vi aktiverar det sunda förnuftet så är chansen betydligt större, ja, det är faktiskt
rent av troligt att denne gemytliga, skäggprydde man i 30-90- års ålder bär det stolta
och ärevördiga namnet Kenneth!
Låt oss räkna; om vi beaktar att Tomten Kenneth på julaftonen besöker 200.000300.000 hushåll med barn under 17 år mellan kl 07-21 och med uppehåll mellan 1516 (Kalle Anka) så innebär det 0.2 sekunder / hushåll.
Vem fasen klarar detta? En Bosse? Nisse (nix, trots namnet), Pelle. nej nej, ni
kommer givetvis fram till samma svar som mig. Just det. Tomten heter Kenneth!
Och nu är det nytt år - igen!
Massor med förväntningar, löften och en del som står utanför vår egen kontroll.
Därför tänker jag uppehålla mig kring det första, d.v.s. förväntningar och löften.
Vi lovar! Vår stolta förening lever vidare med minst 12 lokala klubbar runt om i vårt
avlånga land. Vi lovar att åter igen mobilisera våra gemensamma krafter för att i år
välkomna beslutet om gemensam flaggdag och/eller helgdag! Nu behöver inte det
svenska folket vänta längre. Det är givetvis den 22 mars som jag har i åtanke och i år
kommer de högre makterna att blidkas och förstå vidden av en manifestering över
hela landet kring vår helt egen namnsdag. Vår skrivelse ligger klar och sänds som
vanligt iväg i god tid med förhoppningen att ett beslut kommer i god tid före den 22
mars.
Fler förväntningar?! Ja, vi vill än en gång hälsa dig varmt välkommen till våra
aktiviteter. Som vanligt är spännvidden stor och tillfällena många - det är bara att
välja och vraka bland eventen!
Tills vi möts! Gott Nytt År!!
#3 Kenneth
Ambassadör"
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