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

2:a utskicket detta år

15 Augusti 2013

20:E
20:E ÅRGÅNGEN

m

Mölndal
Vinnren i skyttet #369 omgärdad av tvåan och trean
poserar vid en fin flagga.

Sundsvall
Kenneth Ryding poserar vid en fin flagga.

Väldigt mycket hände i våras, men det får du inte läsa om här
Vårsäsongen som var innehöll den vanliga mixen av ölprovning, bandykoll,
Kennethdagsfirande, biljard samt Åby. Ett nytt arrangemang dök upp på slutet, nämligen
piostolskytte. Om allt detta finns det jättemycket att säga, tyvärr finns inget av det att läsa om i
detta nummer. Förväxlingar inom redaktionen hade gjort att reportageskrivandet hamnat mellan
stolarna och när det var dags för tryck hann vi helt enkelt inte med att få till det.
Vill ändå nämna resan till Sundsvall lite extra. Vi var över 80 personer som försökte sätta ett
världsrekord, om vi lyckades vet vi inte än. Ett längre reportage från resan finns på vår hemsida
så besök gärna den och läs på om vad som hände.
Hoppas vi ses i höst.
Trevlig läsning önskar red.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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Ordförande
#311 Kenneth Andersson
har ordet
årets Kennet Cup där vi hjälpte till och även
marknadsförde oss. Och femkamper, och biljard och
bowling och dart osv.

Hej Kenneth!
1994 hörde jag i radion om en klubb som hette
Svenska Kennethklubben. Den måste jag komma i
kontakt med tänkte jag. Jag försökte ringa
nummerupplysningen men de var inte alls
upplysta, för de gav mig numret till Svenska
Kennelklubben.

Ett speciellt möte var den 25 mars i år, det var
nämligen då jag blev vald till ordförande för
Svenska Kennethklubben Framsidan. En ära givetvis
och jag skall försöka hålla ”Apotekarns” tempo vad
gäller att höras och synas i media samt sprida dåliga
vitsar. Ett stort tack till #306 som varit ordförande i
ca 15 år.

Ett par år senare får jag så se en artikel i tidningen
om en massa personer som hette Kenneth som
hade träffats på Barken Viking. Det hade jag
missat. Men jag missar inte två gånger. Jag ringde
upp Barken Viking och frågade vem som bokat
båten och fick således numret till vår ambassadör.
Resten är, som det heter historia.

Vad mer finns att säga, inte mycket. Kom istället och
upplev våra aktiviteter tillsammans med oss, ju fler
vi är ju roligare blir det.
Hösten startar för ovanlighetens skull inte upp med
femkamp utan istället blir det fotboll den 29 Augusti
för att sedan bli den årliga femkampen den 30:e
augusti istället.

Fast inte riktigt, jag skulle vilja säga att historien
har mycket och berätta och inte skall reduceras till
en kort mening. Glad i hågen gick jag till Gamle
Port för första sammankomsten. Jag hade dock
tolkat det hela lite tokigt och kom dit redan 17:30
när det inte började förrän 19:00. I utskicket hade
det även stått att styrelsen skulle samlas 17:30. Det
var mitt första möte med mina Kennethbröder.
Och fler har det blivit.

Väl mött då.
#311 Andersson

#311 samt den trevliga servitrisen
Emma på Stadshotellet i Sundsvall .

Jag tänker på den gången då undertecknad, #305
Lindblom samt #306 Gärdmark samlades på
Hotell Rubinen för att lägga upp en aktivitetsplan
över saker att göra. Det är den planen vi
fortfarande bygger vår verksamhet kring. Den har
justerats med åren men stora delar är fortfarande
kvar. Jag var förståndig nog att inte fortsätta efter
planerna vilket de andra två gjorde. Det råder
fortfarande oklarheter vad som hände då….

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.

Alla Kennethdagar har även de varit mycket
speciella händelser som etsat sig fast. Och förra

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
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Namn

Tel bostad

#3 Söderlund
#311 Andersson
#369 Alvén
#305 Lindblom
#3024 Lerneryd

031-40 26 26
031-42 52 62
031-89 98 42
031-46 90 09
0302-409 63

Tel arb
010-712 53 23
031-62 71 44

Mobil

Uppdrag

070-583 45 55 Ambassadör
070-987 53 23 Ordf & Red.
Sekr. & Red.
070-554 97 28 Kassör
076-140 53 96 Valberedning.

I

e-post
kenneth.soderlund@home.se
kenneth@kennethgbg.se
369@telia.com
bunkeberg@telia.com
lerneryd@telia.com

PROGRAM UNDER HÖSTEN 2013

Kenneth kollar Kenneth

SKKFs öppna
bowlingmästerskap

Torsdagen den 29 augusti 20:00 (ftim)

Torsdagen den 17 okt. 19:00 (mat 18.00) (ttim)

Gamla Ullevi är Platsen där Kenneth Gustafsson
och hans lagkamrater i Gais tar emot Öis.
Anmäl dig till #305 Lindblom

#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 jätteroligt 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.

Femkamp på Liseberg
Fredagen den 30 augusti 18:00
Klockan 17.30 ses vi inne på Applåd. Senast 18.00
beger vi oss av därifrån och in på fältet för att sätta
igång dagen strapatser. 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, annars går givetvis att dyka upp ändå.

Ölprovning
Torsdagen den 19 september ca 18:00. (ttim)
Lite jästa drycker skall avnjutas på Tre små rum.
Diskussioner som rör öl kan förekomma, så också
en och annan dålig vits.

SKKFs öppna
Dartmästerskap
Torsdagen den 21 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.
#305 Lindholmen tar emot anmälningarna

Anmäl till #369 Alvén om du tänker komma.

Julbord på Liseberg
Söndagen den 8 december 12:00

Surströmming
Fredagen den 27 september 18:00.
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.
Utbynäs klubbhus som ligger på Lemmingsgatan 5
eller om du känner till fotbollsplanerna i Göteborg,
då är det Lemmingvallen du skall åka mot

Nu är det mörkt i stuga och hus
Det blir så mysigt med tända ljus
Och juleljusen dem ger en fin färg
Åt alla människor på Liseberg
Vid sylta och skinka och grytan med dopp
Där vill vi se dig dyka opp
Efter att vi smörjt våra krås
Går vi ut i julvimlet och umgås
Vi ses utanför huvudentrén 12.00
Anmäl till #305 Lindblom om du kommer.

Obligatorisk anmälan till #3 Söderlund
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ÅRETS KENNETH 2012
Halvera jordens fattigdom och hunger, Se till att alla
barn får gå i grundskola, Öka jämställdheten mellan
kvinnor och män, Minska barnadödligheten,
Förbättra mödrahälsan, Stoppa spridningen av HIV
och AIDS, Säkra en hållbar utveckling, Öka
samarbetet kring bistånd och handel...
Var och en av dessa åtta punkter kan synas vara en
oändlig arbetsuppgift, nästan omöjlig att tackla, för
att inte tala om alla sammantagna!
Inför millennieskiftet fanns en vilja att ta tag i de
globala
utvecklingsfrågorna hos världens ledare. När det
”Kalla kriget” inte längre krävde ekonomiska
resurser skulle dessa i stället läggas på mänsklig
utveckling.
”Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att
principerna om människors värdighet, jämlikhet och
jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi
som ledare är därför ansvariga inför alla människor i
världen, särskilt de mest sårbara och utsatta.”
Detta är ett citat från den deklaration som blev
resultatet av toppmötet med 147 stats- och
regeringschefer från FN:s alla medlemsländer år
2000. Deklarationen kom att lägga grunden för de
åtta punkterna, FN:s s.k. ”Millenniemål!”
Idag är det en svensk som leder arbetet med att nå
målen. Han är inte bara svensk; han heter Kenneth!
”För visat ansvar o engagemang i FN:s
kamp mot fattigdomen i världen”
Jan Kenneth Eliasson, FN:s vice
generalsekreterare, med ansvar för
”Millenniemålen”, har visat prov på stort ledarskap
och med sina erkänt skickliga diplomatiska
färdigheter fått världens ledare att lyssna.
Ett internationellt arbete av högsta dignitet och
prioritet, oändligt till sin omfattning och som definitivt
kräver sin man! Ja, kräver en Kenneth!
Med motiveringen
”För visat ansvar o engagemang i FN:s
kamp mot fattigdomen i världen”
tilldelas han stol nr 82 och
utmärkelsen
Årets Kenneth 2012

Svenska KennethKlubben Framsidan
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