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

2:a utskicket detta år

27 Augusti 2015

22:E ÅRGÅNGEN

Ärtsoppa är gott
På årsmötet var vi 14 Kenneth på plats och njöt av ärtsoppan Lindblom tömmer sitt fat.

Ett årsmöte med många medverkande.
Årets Kennethdag inföll som bekant på en söndag, inte mycket som händer i stan då men det är
inget som bekymrar oss. 14 Kenneth samlades på Lilla London för årsmöte, ärtsoppa,
pannkakor, punsch samt Kennethbakelse.
Bland annat beslutades att Alvén, Andersson, Ryding, Söderlund samt Gärdmark ingår i den
kommitté som skall planera vårt 20-årsfirande nästa år, har du några idéer får du höra av dig.
Till sist var det så utdelning av KennethUtmärkelser. 10-årsplaketter delades ut till Johansson
från Lilleby, Johansson från Sävedalen samt Berntsson. Även han från Sävedalen. 20årsplaketter delades ut till #33 Lindholm samt #305 Lindblom. Givetvis under pompa och ståt.
Väl mött under hösten Kenneth, vi fortsätter att ha lika trevligt som vi alltid har.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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Ordförande
#311 Kenneth Andersson
har ordet
Hej Kenneth!

stoltsera sig biljardmästare 2015.

Under året som har gått har jag deltagit i
femkampsmästerskap, bowlingmästerskap,
dartmästerskap samt biljardmästerkap. Och inte
vunnit en enda titel. Men jag har haft chansen.
Istället är det #305 Lindblom och #306 Gärdmark,
mer känd som Apotekar’n som varit de stora
mästarna det senaste året.

I maj bar det av till Åby för att vinna pengar på
hästar. Tydligen lyckades Lööf vinna några
hundralappar så till nästa år skall vi pressa honom på
hans bästa stalltips.
Som sagt, en del då och vi har en lika händelserik
höst som vanligt med. Välj ut något som kan passa
dig och dyk upp, det skulle vara kul att ses.

Är då det viktigaste att vinna? Absolut inte, men
det är kul att försöka. Och i slutänden har vi alla i
klubben ändå vunnit något, nämligen gemenskap.
Vi är en unik förening i den benägenheten att det
bara är namnet som behövs för att få vara med.
Inga nomineringar och inval, inga krav på något
sätt utan har du namnet är du välkommen som
medlem. Att vi sedan gör aktiviteter som alla kan
vara med på gör det hela ännu bättre.

I september nu skall vi gå på HAK i hotell Europa
och se vad de kan ha att erbjuda. De har den goda
smaken att ha en maskot som heter Kenneth och har
i och med detta tagit kontakt med Kennethklubben.
Framtiden får utvisa vad det kan ge för samarbete.
Intressant är det hur som helst.
Ett annat samarbete
är det vi haft en gång
förut med Elisabethklubben. Vi planerar
att sammanstråla i år
igen under darten.

Vad gjorde vi då i våras? Jo, en hel del. Vi hade en
sedvanlig ölprovning, fast i februari denna gång då
tredje torsdagen i januari var så tidig. Öl provades
på Tre små rum och nya favoriter upptäcktes.

Väl mött.
#311 Andersson

I mars hade vi dagen med stork K, Kennethdagen.
Fjorton personer infann sig till årsmötet vilket var
mycket glädjande. Arrangemanget på Lilla
London var även det mycket lyckat och det är
möjligt att vi firar där även nästa år, på vårt 20årsjubiléum. Efterföljande bubbel på Opalen var
blött och trevligt, liksom den avslutande middagen
efteråt. Vi var mycket nöjda med dagen då en
söndag inte inbjuder till så mycket i staden.

#311 anno 2015.

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.

Biljardmästerskapet i april började med
inmundigande av mat och sedan spelades det
biljard som aldrig förr. Finalen gick till ett
rafflande skiljeset innan #305 Lindblom kunde

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

Tel bostad

#3 Söderlund
#311 Andersson
#306 Gärdmark
#305 Lindblom
#3024 Lerneryd

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

Tel arb
010-712 53 23
031-368 71 44

Mobil

Uppdrag

070-583 45 55
070-987 53 23
070-483 61 04
070-267 71 44
076-140 53 96
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Ambassadör
Ordf & Red.
Sekreterare
Kassör
Valberedning.

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

PROGRAM UNDER HÖSTEN 2015

Femkamp på Liseberg

SKKFs öppna
bowlingmästerskap

Torsdagen den 27 augusti 18:00

Torsdagen den 15 okt. 19:00 (ttim)

Femkamp på Liseberg startar upp hösten. Eller
avslutar sommaren, allt beror på hur man ser det.
Vi startar upp klockan 18.00 utanför stora entrén
och beger oss in för att äta och välja ut vilka
grenar vi skall ha i dagens batalj.

Vi beger oss till Majorna och Majornas bowling
vid Stigbergstorget. Apotekar’n tog hem priset
senast och det skall vi göra vad vi kan för att det
inte skall återupprepas. Det finns möjlighet att äta
innan. Vill du äta får du vara där kl 18:00.

Ingen föranmälan behövs.

Obligatorisk föranmälan till #305.

SKKFs öppna
Dartmästerskap

Ölprovning
Torsdagen den 17 september 19:00. (ttim)

Torsdagen den 19 nov. 19:00 (ttim)
Vi skall till HAK som ligger i botten på hotell
Europa i stan. Det har visat sig att de har en maskot
som går under det vackra namnet Kenneth. Vi är
utlovade att få en fin presentation av personalen.
Anmäl till #311 Andersson om du tänker komma.
Inget måste men bra att veta på ett ungefär hur
många vi blir

Surströmming
Fredagen den 25 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. Kenneths fru är
välkommen
Anmälan till #305 Lindblom

Vi vänder stegen mot Strike & Co. i Gamlestan för
att se hur säkra vi kan vara med dartpilarna. Ettans
pokal står på spel och vi skall försöka att samköra
detta med Elisabethklubben som har namnsdag och
firar tio år i år. För fem år sedan hade vi vårt förra
gemensamma möte, det var ett lyckat arrangemang.
Mat från klockan 18:00.
#305 Lindblom tar emot anmälningarna

Julbord på Liseberg
Söndagen den 6 december 12:00
Till ett julbord gott som få
Vi i december brukar gå
I år är inget undantag
Kom och ät i goda vänners lag
Vi vill se dig, gärna med en brud
På ett Liseberg i julskrud.
Vi ses utanför huvudentrén 12.00
Anmäl till #305 Lindblom om du kommer.

Skytte

Julbord på Hamnkrogen

Preliminärt: Dag och tid inte spikad.

Fredagen den 11 december kl 16:00

En skytteaktivitet är planerad, vi återkommer med
tid och plats via hemsidan samt i mailutskick. Vet
du med dig att du inte får våra utskick, hör av dig.

FULLBOKAT: Det gick ut information via mail i
maj till samtliga medlemmar vi har mail till samt att
informationen låg uppe på hemsidan om att man
behövde anmäla sig i maj.

Anmälan till #369 Alvén

Kontakta #305 Lindblom om du vill sätta upp dig på
en väntelista.
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APOKEKARN’S BAKSIDA
Va, vad har hänt med ambassadörens ord? Ingenting
faktiskt. Till nästa nummer är ambassadörens ord tillbaka
igen. Denna gång ersätter jag det med lite historier från
allas vår egen apotekare då han har haft en hektisk sommar
i Kennethklubbens namn.
Falkenbergsresan
Den årliga resan till Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg
gick i år mellan 31/7-1/8. Vi var sex personer som hade
trevligt i tre dagar. Höjdpunkten var lördagen den 1/8 då vi
såg lustspelet "Bröllop i kikaren".
Denna soliga lördagskväll så vi bland annat Claes
Månsson, Siw Carlsson, Stefan Gerhardsson och
brevbäraren Joje"Dag-Otto"Jönsson leva ut i det galna
lustspelet.
Vi har vart där nere i 5-6 år pratat med Claes Månsson
efter showen och hälsat honom från KennethKlubben samt
även träffat honom på Lorensbergsteatern i Göteborg. I år
gick jag, ”Apotekarn", som representant för
KennethKlubben Framsidan upp på scenen och
överlämnade en Kennethmugg som tack för bra
genomförande, han verkade uppskatta den fina exklusiva
gåvan.
Soliga hälsningar från oss som var där genom "Apotekarn"

Västerhavsveckan.
Den 4 augusti fick jag höra att reportern på P4 radio
Göteborg Hasse Andersson hade direktsändning från
Feskekörka angående Västerhavsveckan. Jag kunde inte
hålla mig därifrån utan vill lägga näsan i blöt.
Jag kom lagom till direktsändningen och fick framföra en
hälsning från Kennet Gärdmark KennethKlubben
Göteborg.
Hasse hade innan sändningen fått en fisk på sitt spö och
när han skulle sända fick jag hålla hans spö. Han frågade
mig då om jag fått någon fisk, men jag svarade att det var
ju hans spö och han redan fått en fisk på det så antagligen
var det ett engångsspö.
Efter inlägget ringde 3 personer till mig som hört det i
radion.
Hälsningar
"Apotekarn"
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