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

2:a utskicket detta år

28 Augusti 2014

21:E ÅRGÅNGEN
Höstens program i korthet
28 Augusti,
Femkamp
Liseberg kl 18.00
12 september
Surströmming,
Utbynäs klubbhus kl 18.00
18 September
Ölprovning
Tre små rum, kl 18.00
16 Oktober
SKKFs öppna bowlingmästerskap
Strike & co. kl 19.00
20 November
SKKFs öppna dartmästerskap
Strike & co. kl 19.00
7 December,
Julbord
Liseberg kl 12.00

Kennethdagen
Samlingsbild från årsmötet.

Se sidan 3 för utförligare beskrivningar.

Kenneth, vi behöver din
uppdaterade mailadress.

Inget svårt val
Hösten är i antågande, och så också val, kval samt en massa
radioskval. I all denna röra är det skönt att ha Kennethklubben
att falla tillbaka på. Vi håller vad vi lovar mer än både
politiker och idrottsutövare gör. Därför kör vi på med höstens
program som vi brukar göra. Som synes finns ett komprimerat
program på denna sida, perfekt att sätta upp på kylskåpet eller
vid almanackan på väggen. Om inte annat så är det en skön
gäng på bilden bredvid.
Hoppas vi ses i höst.
Trevlig läsning önskar red.

Svenska Kennethklubben Framsidan

I

För utskick om kommande
arrangemang i Kennethklubben
eller andra uppmaningar rörande
klubben gör vi ibland utskick via
mail. Det har visat sig att ett
flertal av de adresser vi har är
utdaterade. Vet du med dig att du
inte fått något sådant mail den
senaste månaden hör gärna av dig
med en uppdaterad adress.
Skickas till
kenneth@kennethgbg.se
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Ordförande
#311 Kenneth Andersson
har ordet

I april hade vi biljardmästerskap med #369 Alvén
som slutsegrare. I maj var vi på Åby och såg hästar
springa i galopp, vilket tyvärr inte inbringar pengar.
Inplanerat var även en skyttekväll men inget bra
alternativ återfanns så vi lämnade det därhän.

Hej Kenneth!

En välfylld vår och vi har en lika välfylld höst. Bara
titta på nästa sida och bestäm vilken/vilka aktiviteter
du vill närvara på så ses vi.

Hoppas du har det gott i höstrusket. Efter en sådan
osannolik sommar vi haft i år borde man kunna
leva på minnena en bra bit in på höstsäsongen.

Framtiden i övrigt är att nästa år borde vi kunna
kolla en fotbollsmatch i Göteborg igen då IFK
Göteborg värvat en spelare med namnet Kenneth. Ett
bra beslut.

I januari hade vi en ölprovning på Tre små rum
och ölen smakade som den brukade. I februari var
det bandy, den sista på ett tag då Gais numera valt
att lägga ner sin verksamhet. Dessutom skulle vi
haft en vinprovning som tyvärr fick ställas in i
sista stunden. Sommelièren som skulle hålla i det
hela fick hastigt förhinder.

2016 firar vi 20 år som klubb och redan till
december bör vi ha ett litet program klart för det
firandet. Känner du till något lite extra festligt man
skulle kunna ha med i ett 20-årsfirande så tipsa oss.

I mars månad gjorde jag mitt första
radioframträdande som ordförande för Svenska
KennethKlubben Framsidan. Ingemar, Peter och
Linda på Mix Megapol ringde upp och intervjuade
mig om vad vi företar oss. Intressant och lärorikt.
Det var ett klart högre tempo än när vi varit med i
P4 Göteborg.

Väl mött under hösten.
#311 Andersson

Så kom Kennethdagen med årsmöte på
Marieholm. Under årsmötet fick vi också reda på
att vår ambassadör, #3 Söderlund, blivit utsedd till
årets Kenneth. Det var riktigt roligt. Sedan följde
så bastubad och relax på Opalen. Där blev jag
uppringd och sedermera citerad av GT. De ville
veta vad vi sysslade med samt om det gick att få
tag på årets Kenneth. Då han befann sig på annan
ort fick jag hänvisa till hans telefon.

2 x Andersson

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.

Efter det följde filmen ”Tillbaka till Bromma” där
en av huvudkaraktärerna bar namnet Kenneth.
Kvällen avslutades med middag på Bergakungens
restaurang och efter en så välfylld dag var vi alla
nöjda.

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

PROGRAM UNDER HÖSTEN 2014

SKKFs öppna
bowlingmästerskap

Femkamp på Liseberg
Torsdagen den 28 augusti 18:00

Torsdagen den 16 okt. 19:00 (ttim)
Femkamp på Liseberg är ett fenomen. Säkra
segrare kan i sista grenen bli snopna
andrapristagare.

Eriksbergs bowling har tyvärr gått i graven och vi
får skaffa oss ett nytt ställe att bowla på. Efter
rekommendation från Kenneth Bernting har vi valt
ut Strike & Co. i Gamlestan. Ny miljö kanske kan
få oss att få en ny segrare än #369 Alvén som så
ofta tar hem detta mästerskap. Jag är osäker på om
man kan äta innan så se till att smörja ditt krås
innan du kommer och umgås.

Vi samlas utanför stora entrén, sedan går vi in och
väljer ut ett lämpligt ställe att släcka törsten och ta
ut grenar.
Priset vi slåss om är Apotekarns överraskning.

Surströmming

Föranmälan till #369.

Fredagen den 12 september 18:00.
Denna norrländska tradition som även vi har tagit
till oss för att bland annat hylla vår brodersklubb i
norr.
Tillsammans med Norrlands gille avnjuts
surströmming och allehanda övriga norrländska
delikatesser i Utbynäs klubbhus.
Anmälan till #305 Lindblom

SKKFs öppna
Dartmästerskap
Torsdagen den 20 nov. 19:00 (ttim)
Vi vänder åter stegen mot Strike & Co. i Gamlestan
för att se hur säkra vi kan vara med dartpilarna.
Ettans pokal står på spel och om du sköter dina pilar
rätt kan just du få en inteckning i denna
vandringspokal.
#305 Lindblom tar emot anmälningarna

Ölprovning
Torsdagen den 18 september ca 18:00. (ttim)
Tre små rum är beläget i Vasastan och är väl värt ett
besök.
Skön atmosfär och god dryck som vi provar.

Julbord på Liseberg
Söndagen den 7 december 12:00
I december vi ofta sakna
Att till vinterlandskap vakna
För att vinterkänsla få
Till Jul på Liseberg vi gå

Anmäl till #369 Alvén om du tänker komma.
Vi hoppas slippa slask och väta
När vi årets julbord skall äta
Kom, slut upp och smörj ditt krås
Sedan går vi ut i parken och umgås
Vi ses utanför huvudentrén 12.00
Anmäl till #305 Lindblom om du kommer.
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
"Vilken upplevelse!
Med anledning av mitt engagemang i Missing People
Sweden (MPS) fick jag motta den minst sagt
ärevörda utmärkelsen ”Årets Kenneth 2013”.
Överraskad, stolt och inte minst lite rörd mottog jag
beskedet i samband med MPS årsmöte i mars månad.
Plötsligt hörs en röst i högtalarna och efter någon
sekund uppfattar jag namnet ”Kenneth” och efter
ytterligare någon sekund ”Årets Kenneth”. Då
trillade det till!
Varmt
tack
Svenska
Kennethklubben
för
utmärkelsen och självklart mycket trevligt att
engagemanget i MPS var den bidragande orsaken.
Vill du veta mer om MPS, välkommen till vår
hemsida www.missingpeople.se.
Nog om det! Här kommer åter igen vårt lokala
program för dig som bor på Framsidan. Som vanligt
mycket att välja på och förhoppningsvis är det någon
eller några programpunkter som lockar just Dig.
Välkommen!
#3 Kenneth
Ambassadör"

Att starta en ideell förening är i sig inte särskilt svårt. Att däremot efter starten få
den att fungera som man tänkt, att hitta människor som är intresserade av att ta på sig den
arbetsbörda som krävs är dock ett krävande arbete. Har föreningen dessutom ambitionen att bli
rikstäckande så är det inte heller svårt att förstå vilken arbetsinsats som krävs på många händer för
att lyckas. Det arbete och engagemang som de inblandade i Missing People Sverige visat är värd all
beundran. Att t.ex. på bara 2 år sedan starten redan ha etablerat 30 länsföreningar och varit
behjälplig vid över 600 försvinnanden är för oss anmärkningsvärt!
Mest känt för oss är föreningens avgörande insatser i samband med det försvinnande i Boden som
senare visade sig vara ett styckmord. Missing People Sverige, eller förkortat MPS, har som ändamål
att publicera efterlysningar, samordna och arrangera skallgångar för att hitta försvunna personer i
Sverige. På det sättet hjälper man både anhöriga och Polisen. Arbetet sker helt frivilligt och med
ekonomiskt stöd i huvudsak från privatpersoner och företag.
Engagemang, envishet och ett målinriktat arbete krävs således för att nå de framgångar MPS har
nått. Egenskaper som är typiska för en Kenneth. Det är alltså föga förvånande att en Kenneth i
högsta grad bidragit till MPS utveckling och framgångar!
Motiveringen löd:

Kenneth Söderlund har genom sitt engagemang, som vi även kan vittna om i andra sammanhang, i
styrelsen och som medieansvarig haft en betydande roll i föreningens framgångar och snabba
utveckling. Med motiveringen ”För ett engagemang ingen kan missa” tilldelas han utmärkelsen
Årets Kenneth 2013.
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