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

2:a utskicket detta år

15 Augusti 2012

19:E ÅRGÅNGEN

Kennet Cup 2012!
Årets Kenneth 94, Kennet Andersson, mottager pengar samt en
Kennethkaka till publikens jubel. Läs mer på sid 5-6.

En händelserik vår följs av en dito höst
Vintern/våren som passerat har varit den mest händelserika på länge,
och en av de roligare. Ett firande av Kennethdagen som höll på två
dagar, Kennet Cup med en massa kändisspotting samt besök på
Oceanbryggeriet för att nämna några.
Hösten ser inte ut att bli mindre intressant med alla dess aktiviteter.
Vi hoppas att få se dig där, käre Kenneth, på något/några/alla
aktiviteter. Vi har ett rätt spikat program men vi testar gärna nya
saker med. Har du någon bra idé vad vi skulle kunna prova på?
Senaste året har Bandy på Heden tillkommit som exempel. Hör gärna
av dig om du har någon bra idé.
Trevlig läsning önskar red.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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Nästa år fyller Svenska
Kennethklubben 20 år.
Detta skall givetvis
firas så mycket det går
Tioårsjubiléet var
fantastiskt lyckat. Nästa
år kommer att bli minst
dubbelt så bra.
Kolla sidan åtta för att
läsa våra funderingar
inför nästa år.
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Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet
Det känns tråkigt att påminna er om den gångna
(sommaren). I skrivande stund är det fredagen den 13
juli, vi har passerat midsommar på väg mot om möjligt,
den kallare årstiden. Flytvästarna är slut i affärerna och
det beror inte på båtfolket utan är en gardering av
vanligt folk med överlevnadsinstinkt.

När semestrarna är slut, kräftskivorna avverkade och ni
längtar efter KENNETH-gemenskap, kom då till
Liseberg sista torsdagen i augusti klockan 18:00. Vi
smalas utanför huvudentrén vid Kal å Ada statyn. Då
hålls den årliga Fem-kampen. Apotekarns hemliga pris
delas ut.

Vårens möten har som alltid varit roliga men det kunde
komma mer Kennethar. Försök att sprida budskap om
vår klubb till alla i er närhet. Själv var jag i
direktsändning i P4 Göteborg på vår namnsdag helt
otroligt att så mycket folk lyssnar på radion 06:30 på
morgonen. Årsmötet hölls som vanligt på S/S
Marieholm med ärtor, pannkakor och punch. Där efter
fick Hotell Opalen det stora nöjet att se oss som sina
gäster i sin fina spa-anläggning. Där slutade denna dags
firande, för att åter ta fart dagen efter då gick vi med
våra kära på Lorensbergsteatern och såg lustspelet
Rampfeber.

Boka in tiden nu så ses och hörs vi,
#306 "Apotekarn" Gärdmark

En annan stor händelse för våran klubb var den 2 juni
Kennet Cup på Heden, anordnad av Årets Kenneth
1994, Kennet Andersson. Kennet Cup är insamling mot
gubbsjukdomen prostatacancer. Eliten av Göteborgs
kändisar spelade fotboll av
skiftande kvalitet samt massor av företag sponsrade
Cupen på allehanda sätt. En del Kennethar hade varit
uppe hos Kenneth Johansson i Bullarebygden och
bakat 200 tunna Kenneth-kakor i Stenugn som såldes
på Heden. Intäkterna skänktes till Kennet Cup liksom
ett bidrag från "Framsidan" på 3000 kronor.

Diplom för förtjänstfullt jobb

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.

Ett sorgebesked nådde oss här mitt i sommaren. Årets
Kenneth 2007 Kenneth Brocknäs hade avlidit i cancer.
Hans dotter hade avlidit i cancer fyra år gammal och då
tog han sig Skåne runt på inlines för att samla in pengar
till barncancerfonden. KennethKlubben Sundsvall har
bidragit med en summa till Barncancerfonden Ebbas
minne.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#369 Alvén
#305 Lindblom
#311 Andersson
#3024 Lerneryd
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Tel bostad
031-40 26 26
031-22 95 01
070-727 1202
031-46 90 09
031-42 52 62
0302-409 63

Tel arb

Mobil
Uppdrag
e-post
070-583 45 55 Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
070-483 6 104 Ordförande
gardmark@swipnet.se
073-349 1096
Sekreterare
369@telia.com
031-62 71 44 070-554 97 28 Kassör
bunkeberg@telia.com
010-712 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
076-140 53 96 Valberedning. lerneryd@telia.com
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REPORTAGE
Oceanbryggeriet 20 januari.

Kennethdagen I, 22 mars

Denna kulturinstution hedrades med ett besök
denna afton. Då öl som bekant är den dryck som
bäst passar en Kenneth var denna aktivitet
välbesökt. Drygt 20 man mötte upp och fick en
instruktion i hur man på ett enkelt sätt brygger
ett
alldeles
utomordentligt
öl
för
den
kommersiella marknaden. Givetvis ingick provsmakning av deras ädla drycker samt en s.k.
Pubtallrik med allehanda läckerheter.

Som i år inföll på en torsdag firades som sej bör
enligt statuterna. Årsmöte med Ärtsoppa, Punsch,
Öl, och Pannkakor på SS Marieholm. Därefter
vidtog Humning och Mumning på hotell Opalen.
Så mycket mer blev det inte, enär firandet avsågs
fortsätta dagen efter. Då tillsammans med
Kenneths qvinnor.

Kennethdagen II, 23 mars

En aktivitet som manar till efterföljd då det finns
fler intressanta bryggerier inom Framsidans
täckningsområde.

Så fortsatte då firandet med middag och teater på
Lorensberg. Maten var av det utsökta slaget och
teaterföreställningen
likaså.
Pjäsen
hette
”Rampfeber” och framfördes av en känd
ensemble. Vad säjs om: Claes ”Kenneth”
Månsson,
Ulla
”Kenneth”
Skoog,
Thomas
”Kenneth” Petersson, Sven ”Kenneth” Melander,
m.fl.
Vi borde fira oftare.

Vi bugar och tackar Roderigo för den eminenta
guidningen och smakprovningen i bryggeriet.
Bandy 8 februari.
Som alla vet har vårt kära GAIS Bandy avancerat
till högsta serien. Den 8 februari var det dags att
möta Villa BK på Heden.

Biljardmästerskapen 19 april

Styrkta av en närande måltid med tillhörande
dryck tågade vi tillsammans mot bandyplanen vid
18.30-tiden. Inta bra platser på läktarna och
styrka sej med medhavt Bandykaffe är en del av
ritualen. Hur skulle det gå för hemmalaget? Båda
lagen kämpade väl under de två halvlekarna,
men dessvärre gick segern till Villa BK.

Detta
årligen
återkommande
mästerskap
genomfördes i sedvanlig ordning hos Kenneth
Bernting i Eriksbergshallen. Sällan har vi väl
kämpat så länge, men till slut stod det klart att
#305 kunde koras till mästare. Var det måhända
den goda maten och drycken som stärkte honom?
Han är svag för sådant den gode #305.

Nåja. Man kan inte vinna jämt och vi hade ju sett
på bra Bandy och haft en trevlig afton.
Vi lär komma tillbaka nästa säsong.

G:a Kennethdagen 29 april
Skall enligt statuterna högtidlighållas där man för
tillfället befinner sej. Huruvida så skedde är
vanskligt att uttala sej om, men med kännedom
om Kenneths vanor må man förmoda att så
skedde.

Vinprovningen 23 februari
Fick dessvärre ställas in p.g.a. för få anmälda. Vi
måste ha ett minsta antal deltagare då detta är
det kostsammaste arrangemanget vi ger oss på.

Ölbryggning 5 maj
Det hade blivit dags för ett nytt öl. Denna gång
skulle vi brygga Framsidans Imperial Stout, en
klassisk mörk öltyp. Som vanligt var vi 5
entusiaster plus Rick Lindqvist. 30 maj tappades
ölet på flaska och resultatet? Ett alldeles
fantastiskt öl, förutsatt att man gillar Stout, och
det gör man ju.
Det sitter fint vid högtidliga tillfällen flera år
framåt då det mår väl av att lagras.

Planering 15 mars
I sedvanlig ordning fylkades vi på SS Marieholm
för att planera för, och gå igenom årets
begivenheter på vår stora dag. Ärtsoppa och
pannkakor inmundigades med god aptit och
diskussionerna avbröts bara av sväljande och
skålande.
Nöjda med resultatet vandrade vi sakta hemåt,
längtande efter den stora dagen.

Läs gärna mer om
www.olprovningar.se

öl

på

Ricks

hemsida,

Samtliga reportage är skrivna av #369 Alvén. Bilderna är sedan insatta av redaktionen.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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PROGRAM UNDER HÖSTEN 2012

Femkamp på Liseberg

SKKFs öppna
bowlingmästerskap

Torsdagen den 30 augusti 18:00 (ftim)

Torsdagen den 18 okt. 19:00 (mat 18.00) (ttim)

Klockan 18.00 ses vi utanför Kal å Ada-statyn,
eller om så vill, fram till 18.45 ungefär inne på
Applåd. Femkamp som alla kan vara med på. Det
enda vi med säkerhet vet är att den avslutas med
luftgevär, övriga grenar bestäms på Applåd.
Grenarna varvas med vätskekontroller, och
slutsegraren kommer att gå hem med Apotekarns
överraskning.
Anmäl dig till #305 Lindblom så vi vet om du
kommer, går givetvis att dyka upp oanmäld.

#369 Alvéns har mer eller mindre prenumererat på
segrarna i detta arrangemang. Dags nu att han får
känna på hur ett nederlag känns. Fast å andra
sidan, bara man kommer är man en vinnare för det
är alltid jättroligt på detta mästerskap. Kloten
rullas 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.

Ölprovning

SKKFs öppna
Dartmästerskap

Torsdagen den 20 september ca 18:00. (ttim)
Plats för denna ölprovning sker antingen på Dugges
eller Ahle Bryggeri. Slutgiltig plats kommer att
presenteras på hemsidan, håll utkik där.
Vi kommer att få se prova flera sorters nya öl,
diskutera våra egna bryggda öl samt diskutera allt
mellan himmel och jord.
Anmäl till #305 Lindblom om du kommer med.

Torsdagen den 15 nov. 19:00 (18.00 mat) (ttim)
Ettans pokal står på spel. För att erövra den behöver
du vara säker med pilarna. Här behöver man inte
vinna alla matcher, det viktiga är att vinna rätt
matcher. Eriksbergs bowlinghall kl 18.00 om man
vill äta innan, annars 19.00. Eventuellt är Kenneth
Bernting med och spelar, han brukar kunna utmana
bra.
#306 Gärdmark tar emot anmälningarna

Julbord på Liseberg

Surströmming
Fredagen den xx september/oktober 18:00.

Söndagen den 2 eller 9 december. 12:00

Se hemsida för datum, 22/9, 28/9, eller 5/10.
Tillsammans med Norrland Gille har vi vårt årliga
surströmmingskalas. Vi avnjuter denna norrländska
specialitet för att hålla kontakt med våra
norrländska rötter i Sundsvall. Utbynäs SKs
klubbhus står som lokal för denna festivitet.

Julen står åter framför vår dörr
Och vi hoppas på kyla och snö så klart
Vi vallfärdar till Liseberg som förr
Och vi äter från välfyllda fat

Utbynäs klubbhus som ligger på Lemmingsgatan 5
eller om du känner till fotbollsplanerna i Göteborg,
då är det Lemmingvallen du skall åka mot. Buss 58
går till Lemmingvallen.

Obligatorisk anmälan till #3 Söderlund

Med magarna mätta av skinka och sill
Samt även en julmust eller två
Vi som vanligt se dig vill
När vi på vårt årliga julbord gå
Vi ses utanför huvudentrén 12.00
Kolla hemsidan för slutgiltigt datum.
Anmäl till #3 Söderlund om du kommer.

I
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REPORTAGE
Kennet Cup 2 juni
Ses
av
många
som
den
riktigt
stora
begivenheten under året och det är ju en
Kennet(h) som håller ihop det hela.

Brödbak 12 maj
Denna lördag vid Bullaren, solig och skön, skulle
det bakas tunnbröd i #3028´s bakstuga. En
stuga med vacker utsikt över sjön, vedeldad
bakugn
och
allehanda
hjälpmedel
för
brödframställning. Närvarande var #3, #305,
#369, och givetvis #3028. Även 3 qvinnor fanns i
närheten.
Efter 6-7 timmar i mjöldammet och några
stärkande pilsner hade vi producerat drygt 80 st
påsar med Kennethkakor att säljas under Kennet
Cup för minst 20:- påsen.
Dagen avslutades med en sjusärdeles middag
signerad Monica Johansson och vi utbringar vårt
välkända tack till Johanssons för denna
underbara helg. Det här gör vi om igen, om vi får
komma tillbaka (!)

För första gången skulle vi vara med och vara
behjälpliga med allehanda saker i och kring
cupen. Visst kändes det lite spännande. Tidigt på
morgonen träffades vi, Kennet Andersson, #3,
#305, #306, #311, #369 & #3028 för att göra
vårt bästa och dessutom sälja tunnbröd. Den
numer berömda KennethKakan. Allt till förmån
för kampen mot Prostatacancer. Försäljningen
gick strålande. Det egenhändigt bakade brödet
inbringade hela 2 610:-. Flera kunder betalade
t.o.m. 100:- för en påse.

Bagarna i full aktion.
Kennethkakan säljs för fullt.

Åby 24 maj
Ja. Då var det åter dags att förstärka kassan
inför sommarens begivenheter. Klockan 17.00
fylkades Kenneth och Kenneths för en vandring
på stallbacken. Därefter intogs en delikat måltid i
restaurangen samtidigt som vi spelade hej vilt på
de sabla kameler som sprang runt på utsidan.
Hur det gick? Precis som vanligt. Några vann
storkovan, men inte någon av oss. Vi gick som
vanligt hem med en plånbok som var magrare än
när vi kom.
Kenneth kollar Kenneth 21 maj
Det hade blivit dags för derby på Gamla Ullevi.
GAIS och IFK skulle drabba samman, igen.
Efter viss förtäring ställdes kosan mot arenan och
matchen tog sin början. Inga sensationer bjöds
på och slutresultatet, 1-1, visar väl på att båda
lagen är lika dåliga denna säsongen.

Martin Dahlin och Tommy Svensson sågs
samspråka under Kennet Cup. Jag hörde inte vad
de sa så jag läste på läpparna.
- Varför får inte vi vara med i Kennethklubben
- För att våra föräldrar inte döpte oss till Kenneth
- Åh, jag vill vara med, jag tror jag skall ta mig
namnet Kenneth
- Jag med.
Ber om ursäkt om jag tolkat läpparna fel.

Matchen i full gång.
I
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REPORTAGE
Som grädde på moset skänkte SKKF 3 000:-.
Pengarna överlämnades av SKKF till Kenneth
Andersson vid en ceremoni på scenen. (se bild
första sidan)
Utöver detta utförde vi ett antal andra göromål
under dagen. Det är mycket som ska klaffa under
ett sådant arrangemang.

skribenten samlade in en massa autografer till
barnbarnen. Ni ska veta att det var många
idrottsprofiler på plats.
Naturligtvis var det Team Kennet som vann
cupen.

Kändisspotting, Nilsson, Kronér, Björklund,
Andersson, Ekström, Ravelli och Limpar. Bl.a..

Johansson överlämnar pengar från brödbaket till
Cancerfondens Alexandra Von Melen.
Vi fick uppleva en fantastisk dag på Heden.
Vädret var, givetvis, på vår sida (Stockholm
Maraton hade nästan minusgrader denna dag)
och det gamla publikrekordet slogs med råge.
Massor av rolig fotboll och andra aktiviteter. Mat
och dryck. Många nya bekantskaper gjordes och

Dagen avslutades med en bankett på Valand med
över 300 gäster. Under banketten hölls också en
auktion som bör ha inbringat över en halv miljon
till Cancerfonden (Eric Karlsson All Star Team
JVM tröja såldes t.ex. för över 200 000:- bara
den).
Totalt har cupen hittills inbringat nästan 1 miljon
när alla utgifter är betalda så här långt.
Auktionen är då troligen inte inräknad, och
bidragen fortsätter att strömma in.
Slå det om ni kan, Bosse, Sven, och ni andra.
Planeringen för nästa år har inte kommit igång
än men om den blir av är vi där igen.
Mer info finns på www.kennetcup.se och
www.cancerfonden.se. Där kan du läsa hur även
du kan skänka en slant till Kennet Cup.

Segrare av Kennet Cup anno 2012, Team Kennet.
Hela Heden var där och gratulerade segrarna.
Svenska KennethKlubben Framsidan
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ÅRETS KENNETH 2011
Vi lever i en tid där besparingar, nedskärningar och
förlorade arbetstillfällen blivit i det närmaste
”vardagsmat” även för Kenneth. Det gäller såväl den
privata som den offentliga sektorn. Inom den senare
inte sällan p.g.a. politiska beslut på olika nivåer,
ibland förvånansvärt långt från den praktiska
verkligheten och vardagsarbetet.
Om man som ansvarig för en verksamhet gör den
bedömningen att påkallade nedskärningar försvårar
eller omöjliggör utförandet av det uppdrag man är
satt att utföra och att det dessutom innebär en
uppenbar försämring för allmänheten, hur agerar
man då? Ja, man har i princip två valmöjligheter:
1.Dagtinga med sitt eget samvete , den personliga
moralen, sin uppfattning, vika ner sig och tiga still.
2.Tala ut, protestera och säga sin mening i avsikt att
försöka förändra beslut eller tillvägagångssätt för att
kunna bibehålla en acceptabel verksamhet.
Väljer man det första alternativet är risken stor att
både verksamheten, arbetsglädjen och det
personliga välbefinnandet försämras. Man
reduceras till en marionett. Väljer man å andra sidan
det andra alternativet så är risken stor att man
betraktas som både besvärlig och obekväm, ett
hinder och blir därmed sannolikt utbytt.

Bild: Mårten Englin

Kenneth Challis, tidigare verksamhetschef på
kvinno-kliniken i Sundsvall, har på grund av sin inre
övertygelse valt att stå för sin uppfattning, valt att
kritisera, att inte tiga.
En övertygelse och en uppvisning i civilkurage, trots
förväntade personliga konsekvenser, typiskt en
Kenneth!
Med motiveringen ”För att ha visat civilkurage
utöver det vanliga” tilldelas han utmärkelsen
ÅRETS KENNETH 2011 och får nummer 74

Bild: Mårten Englin

Svenska KennethKlubben Framsidan

Bild: Mårten Englin
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
Ett nytt nummer av bladet har hamnat i dina händer!
SKK Framsidan var minst sagt engagerad den 2 juni när
Kennet Cup för tredje gången arrangerades. Dels med
handfast hjälp och dels med ett bidrag från lokalkassan.
Men dessutom lanserades för först gången Kennethkakan!
Fyra Kenneth bakade så det stod härliga till i Kenneth
Johanssons bakstuga. Knådade, kavlade, gräddade och
förpackade ca 200 st kakor stora som pizzatallrikar. Efter
bara någon timme så var alla kakor sålda.
På annan plats i bladet ser du mer information och bilder
från arrangemanget.
Nä, nu blickar vi framåt! Mars nästa år firar vi vårt 20årsjubileum. Fantastiskt vad tiden går fort. Och vem
trodde 1993 att vi en dag skulle fira detta jubileum?!
Nedan så ser du ett upprop och självklart blir det kul om
ett antal goa Kennethgubbar drar norrut till Sundsvall och
sätter sin prägel på festen. Kul om du hänger med!
Önskar alla en fortsatt trevlig sommar!
#3 Kenneth
Ambassadör

Upprop till Jubileumsresan!
Nästa år fyller vi jämt igen, nämligen 20 år!
Våren 1993 bildades Svenska Kennethklubben i Sundsvall/Timrå och
självklart kommer det att firas med buller o bång på ort o ställe på vår
namnsdag mars 2013.
Lika självklart är det att ett antal Kennethar med respektive åker upp från
Framsidan.
Och det blir ännu trevligare och roligare om du/ni också hänger på!!
Är du intresserad (ej bindande) – sänd ett mail till
kenneth.soderlund@home.se senast 120831.
När vi har ett preliminärt antal så kommer vi att förhandla med SJ och hotell i
Sundsvall så att vi får bra priser.
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