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

1:a utskicket detta år

16 Januari 2013

Kennethklubben firar 20 år!!
För 20 år sedan fick tre personer i Sundsvall med det klingande
namnet Kenneth en tokig idé. Dom drog igång en klubb där enbart
förnamnet skulle vara kriteriet om man skulle få lov att vara med.
Resten är, som det brukar heta, historia.
Tre år senare flyttade så en av grundarna, #3 Söderlund, till
framsidan och drog där igång lokalföreningen som kommit att bli en
av Svenska Kennethklubbens mest aktiva grenar. I år tänker vi visa
Sundsvallsborna hur aktiva vi kan vara med firande också. Hoppas att
även få se dig där Käre Kenneth.
Trevlig läsning önskar red.

20:E
20:E ÅRGÅNGEN

Vårens nummer blir en
nerbantad version då
tidspress gjort att inte
mer hunnits göras. Jag
är väl medveten om att
även
hemsidan
är
eftersatt.
Att få ett andra barn
trodde jag inte skulle ta
så mycket mer tid än ett
barn. Man lär sig hela
tiden.
/Redaktören

Svenska Kennethklubben Framsidan
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förfest, högtidsdagen samt två stycken
återhämtningsdagar . Börja med att lägga
undan pengar till denna superfest.

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Jag hoppas att uppslutningen på våra
aktiviteter blir bra och att vi kan ha ett gott
samarbete med andra KennethKlubbar.

HEJ KENNETH

#306 Gärdmark
Ordförande i ”Framsidan”

Med dessa två ord är hälsningsfrasen i
KennethKlubben klar och broar byggda för
en trevlig fortsättning på mötet eller
kvällen. Tänk en sådan föregångs klubb vi
är. Vad skall man skriva om, vädret, blåst
och regn mest hela hösten.
Man kan säga att solen lyste med sin
frånvaro för det mesta. Så äntligen kom
snön hit till framsidan i mitten av december
och det blev ljusare ett par dagar. Den 15
december skulle jag gå på Jul Liseberg, då
var det regn och höstväder igen. Tyvärr har
jag bara varit med på två möten i höst, 5
kampen på Liseberg samt bowlingen på
Eriksbergs bowlinghall som ägs av
Kenneth Bernting. Han har även dart och
biljard där.
På grund av mitt låga deltagande i
aktiviteterna fick de närvarande tillfälle att
erövra Förstapriset i övriga mötesaktiviteter. Eventuellt skall jag sluta jobbet
i kyrkan den 28 februari, då kan man bli
riktig ledig och friherre. Alla hoppas jag,
ser fram mot 20-års festen i Sundsvall den
22 mars. Själv har jag bokat in mig från
den 21 till 24 mars, det omfattar både

Apotekar’n tar fram sitt hemliga pris.

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.

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

Tel arb

Mobil
070-583 45 55
070-483 6 104
070-727 12 02
031-62 71 44 070-554 97 28
010-712 53 23 070-987 53 23
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Uppdrag
e-post
Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
Ordförande
gardmark@swipnet.se
Sekreterare
369@telia.com
Kassör
bunkeberg@telia.com
Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se

Vinresa längs Loire
med Jan Allerstam
Utbynäs SKs klubbstuga
2013-02-28

Floden Loire är drygt 100 mil lång och därmed Frankrikes längsta flod. Den
börjar sitt flöde i departementet Ardèche i söder varifrån den slingrar sig
först norr- och sedan västerut innan den når Atlantkusten. Under denna
resa passeras drygt 50 olika vinodlingsområden varefter Loire avslutar sitt
lopp vid Saint-Nazaire i Bretagne. Röda, vita och rosé; stilla, pétillant och
mousserande viner framställda enligt champagnemetoden samt torra
eller söta viner, allt kan Loire erbjuda.
SKKF gästas än en gång av Munskänken Jan Allerstam, som till egna bilder
berättar från en resa längs denna formidabla vinflod. På programmet står
också en provning av fem olika viner från området.
Efter provningen serveras en buffé med ett glas vin till. Kostnaden för mat
och vinprovning är 420 kr och anmälan är bindande.
Enklast tar man sig med buss 58 från centralstationen läge J kl 17:30 och
kliver av vid Lemmingsgatan. Bussresan tar 16 minuter och från
hållplatsen är det ca 150 m promenad till Utbynäs SK klubbstuga, intill
Lemmingsvallen.
Anmälan till Kenneth Lindblom 070 267 71 44,
senast tisdagen den 19 februari.

Ölprovning på Ahlafors
Bryggerier AB
Torsdagen den 24 januari 18:00 (ftim)

GAIS Bandy på Heden med
rätta bandyaccessoarerna
Söndagen den 10 februari 15:00
Vi åker till Ahlaforsbryggeriet och provsmakar
deras underbara öl samt deras ”enligt ryktet”
enastående päroncider. Christer ”Cralle”
Sundberg kommer att visa oss bryggeriet och
beskriva deras historia och ölframställningen.
Givetvis smakar vi på de öl som är i
produktion, samt inmundigar en
Gulaschsoppa och avnjuter en öl därtill. Detta
till en kostnad av 350 kr.
Från Göteborg central går pendeltåget m
Älvängen kl 17:05. Vid Nödinge station byter vi
till buss 411 mot Älvängen, läge C, som avgår
17:26 och går av vid Alaforskiosken. Därifrån
ca 200 m promenad – framme. Enkelbiljetten
kostar 58 kr och kostnaden för
kontantladdningskort är 45 kr.
Anmälan senast måndagen den 21 januari till
#305 Lindblom.
Gå in och kika på deras hemsida för mer
information www.ahlaforsbryggerier.se

Vi träffas på Lilla London och inmundigar en
öl, eller vad du vill för den delen, vid 11:30.
Går vidare till restaurangtältet på Heden och
äter någonting . Tältet ligger inne på området
så då har vi passerat biljettluckan och betalat
120 kr (pensionärer o studerande 80 kr).
15:00 kommer matchen mot Sirius att starta
och då är det viktigt med de rätta
accessoarerna – bandyportfölj m bland annat
varmt kaffe. Socker o mjölk/grädde om man
så vill men framför allt det som gör kaffet så
gôtt……… du väljer själv vad som passar just
ditt kaffe. Skulle du, mot förmodan, inte äga
eller kunna låna en äkta bandyportfölj så
duger det med det du har till hands.
Anmälan till #305 Lindblom så vi får möjlighet
att samla ihop oss, dock senast fredagen den 8
februari.

Vinprovning med Jan Allerstam
Torsdagen den 28 februari 18:00 (ftim)
(se mer separat annons näst sista sidan)

Årsmöte för Kennethklubben
Framsidan
Måndagen den 25 mars 17:00
Framsidans Årsmöte hålles i sann
Kennethanda på SS Marieholm. Menyn för
kvällen är ärtsoppa med pannkakor, en starköl
och 4 cl punsch till det. Priset, som är
subventionerade av SKKF, är 50 kr.
Anmälan, som är ett måste, till #306
Gärdmark senast tisdagen den 19 mars.

Åter igen har vi en vinprovning med den för
oss kände ciceronen Jan Allerstam. Nytt för i
år är att vi är i Utbynäs SKs klubbstuga. Temat
för kvällen är ”Vinresa längs Loir” och
kostnaden för detta blir 420 kr.
Anmälan, som är ett måste, senast söndagen
den 24 februari till #305 Lindblom.
Adressen till klubbstugan är Lemmingatan 5.
Buss går från centralstationen, läge J, kl 17:00
och tar ca 16 minuter. Avstigning vid hållplats
Lemmingatan och därifrån är det ca 150 m
promenad.

Biljardmästerskap
Torsdagen den 18 april 19:00 (ttim)

Kennethdagen
Fredagen den 22 mars.
Denna dag firas i Sundsvall på grund av att det
firas 20 årsjubileum där. Åk dit och fira med
Fadershuset i två dagar. Följ uppmaningen du
fick i utskicket från Sundsvall.

Bowlinghallen på Eriksberg, där Kenneth
Bernting är så välkomnande till alla Kenneth.
Vill du dessutom äta före de gastkramande
tävlingarna så bör du var på plats redan kl
18:00.
Anmälan till #369 Alvén senast måndagen den
15 april.

Gamla Kennethdagen
Måndagen den 29 april

Denna sköna måndag går vi till 3 små rum på
Kristinelundsgatan 4. Klockan 17:00 tager vi
oss en bägare av ädlaste slag. Det vill säga att
de ljuvliga fluider vi önskar njuta av, är av
gyllene karaktär. Någonting från Belgien
kanske skulle smaka? För i dessa lokaler finns
det bästa från denna gigantiska ölnation. (Det
finns cider och lite annat också). Kom hit! Lyft
ett glas och skåla med din namne på denna
ärans och hjältarnas dag. En dag vi aldrig
någonsin skall glömma. Det behövs ingen
anmälan utan bara kom in till dessa sköna
lokaler mitt i den vackra staden Göteborg och
trivs med din Kenneth.

Kenneth kollar Kenneth
Måndagen den 6 maj

någonting att äta vid 17:30-tiden. Du får reda
på vart när du anmäler dig.
Kontakta #305 för anmälan senast måndagen
den 22 april.

Åby
Torsdagen den 16 maj (ttim)
Extra V75 – Kung Gustaf V:s Pokal och
Drottning Silvias Pokal. Vi bokar 20 platser och
så blir det först till kvarn som gäller. Det är vad
som gäller och förhoppningsvis så får vi ett
sådär ljuvligt försommarväder vi haft några
gånger. Vi sitter i restaurangen och skall välja
mellan att äta ”Pepparrökt fläskfilé” eller
”Varmrökt lax” (se mer på deras hemsida
www.abytravet.se/tioplus.php) till en kostnad
av 295 kr.
Anmälan senast på måndagen den 6 maj till
#305 Lindblom

Ett äkta derby på Gamla Ullevi. Två anrika
fotbollsföreningar möts igen. Där man i rök
och dam ändå kommer att kunna urskilja en
genuin kämpe som bär sitt namn med den
äran, vi alla skall göra. Kenneth kommer
krossa allt motstånd denna dag för att visa
vem som skönast i världen är. Så kom alla ni
(alla 35 tusen får kanske inte plats, men först
till kvarn) som vill hylla denne legend och
samtidigt visa att Framsidans alla Kenneth
håller på en Kenneth. Biljetter skall bokas och
köpas så det gäller att du hör av dig i tid för
vårlig händelse. Vi startar med en öl och

Kenneth Cup
I början av Juni ……
Årets Kenneth 94, Andersson, arrangerar
fotbollscup på Heden till förmån för
Cancerfonden.
Vid pressläggningen av infobladet var det
fortfarande inte klart om det blir någon
Kenneth Cup i år. Blir det så är vi med där i år
igen

Repotage från hösten 2012

strömmingar samtidigt
trevliga vänner.

En otrolig tävling, som ägde rum sista
torsdagen i augusti som sig bör. Denna
femkamp på Liseberg som utföll till
fördel för kvällens gigant #369 Alvén.
Mer spännande har det nog aldrig varit.
Överraskande men inte desto mindre
övertygande
sopade han banan
med oss övriga.
Stort grattis till
denna
genuine
kämpe och mångårige medlemmen
av
Kennethklubben.

Så hade vi två trevliga tillställningar på
Eriksbergs Bowling. Först fick vi en
rejäl lektion av Kenneth Bernting som
driver anläggningen. Att få stryk av en
så proffsig spelare gör ingenting (nåja vi
skärper oss till nästa gång) bara han
heter Kenneth. Detta hände (ttim)
torsdagen den 18 oktober. Berntting är
nu mästare till nästa år då bucklan åter
sätts på spel.

Torsdagen den
20 september
besökte vi det
fantastiska
ölbryggeriet
Dugges Ale- & Porterbryggeri AB i
Landvetter. Dugges som startade i
Mölndal under tidiga 2000 talet.
Flyttade sin verksamhet till Landvetter
med helt ny utrustning under 2011.
Efter
lite
krångel
kunde
så
produktionen komma i gång under
våren. Vi fick då möjlighet att besöka
anläggningen och smaka på några av
deras godaste brygder. Mycket njutbar
händelse.

Denna så underbara delikatess
fick vi åter njuta
av.
När
vi
gästade
Norrlands
Gille,
fredagen den 21
september.
Ett
mycket välbesökt kallas så man måste
inse att det är en högtid att känna
sältan
och
dessa
fantastiska
tunbrödsrullen med mandelpotatis och

med

många

Månaden
därpå,
nämligen
(ttim)
torsdagen den 15 november, besökte vi
åter Eriksbergs Bowling. Men denna
gång för att vårt Dartmästerskap. I en
hård kamp lyckades #305 Lindblom till
slut få bästa kontrollen på nerverna och
vann med minsta möjliga marginal.
En annan sak som vi bruka uppleva på
Eriksbergs Bowling är den goda maten
som vi brukar börja våra kvällar med.
Och nästa gång hoppas vi att det finns
någon god Ale som tillverkats in något
av de näraliggande mikrobryggerierna.
Det finns några att välja mellan.

Säsongen avslutades på Liseberg med
julbord. Även denna händelse är
tillsammans med Norrlands Gille. Efter
maten står hela parken öppen för oss,
vilket ger en fantastisk njutbar
kväll.
Lite
spel
på
chokladhjulen
och
se
denna
fantastiskt
dekorerade park. Tack för
ett trevligt 2012

AMBASSADÖREN HAR ORDET

Hej Kenneth!
Dags för ett nytt blad där du får information kring vad som hänt
men, framför allt, det som kommer att hända!
Och i år jubilerar vi. Igen! SKK har nu snart 20 år bakom sig
och vem kunde tro att det här skulle utveckla sig och leva vidare i
20 år när vi, tre stycken Kennethar, träffades i Sundsvall en vinterdag över en öl? Inte jag i vart fall!
Vad är det då som får föreningen att leva vidare? Vad beror det på? Ja, som nästan
alltid så är det flera faktorer som spelar in;
- föreningens homogena målgrupp
- spridningen över praktiskt taget hela Sverige
- media visar ett konstant intresse, i synnerhet givetvis i samband med namnsdagen
- Årets Kenneth... något som alla (!) ser fram emot
- seriösa inslag (Ebba-kampanjen) varvat med kanske mindre seriösa
- kontinuerliga träffar med, minst sagt, varierande teman
Men den viktigaste faktorn kommer här! Att det finns Kennethar som med aldrig
sinande entusiasm oförtrutet jobbar vidare med föreningen, dess aktiviteter,
medlemsvärvning och verksamhet i övrigt! Heders till Er!
I förra numret såg du ett upprop inför “jublet” i Sundsvall. I skrivande stund är vi
drygt 10-talet som drar norrut i mars och jag är till 100% övertygad; vi kommer att
bli väl mottagna, många goa skratt och galna upptåg.
Du som ännu inte anmält dig och vill veta mer! Skriv en rad till mig...!
#3 Kenneth
Ambassadör
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Sista sidan

