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

1:a utskicket detta år

22:A ÅRGÅNGEN

19 Januari 2015

Liseberg
Fyra glada deltagare på femkampen i höstas.

Nytt år, nya utmaningar.
I höstas hade vi fem sammankomster, på tre av dessa utsågs nya mästare. I augusti var det
femkamp och #311 Andersson tog åter hem titeln medans #369 Alvén tog hem bästa priset, läs
mer på nästa sida om det. I september var vi på Tre små rum och inspekterade lokaler och
maltdrycker. Kan även tala om att det finns drycker baserade på äpple där för de som undrade. I
oktober kom höstens stora överraskning, #306 Gärdmark tog hem vinsten i bowlingen(!) Vi
undrar fortfarande hur det kunde ske. Årets mest fundersamme segrare kom i november när
Lööf tog hem mästerskapet i dart. ”Jag är bara med för att någon skall komma sist” var hans
segerord. Tja, verkar som han är med för att någon skall vinna med. I december åt vi julbord på
Liseberg och nederbörd i massor var det, dock regn och inte snö
Nya utmaningar att göra finnes på sidan tre, där vårens program presenteras.
Hoppas vi ses i vår.
Trevlig läsning önskar red.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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Ordförande
#311 Kenneth Andersson
har ordet
Just nu är jag i Turkiet och när jag skulle igenom
passkontrollen började gränsvakten prata med mig.
”Kenneth Andersson, like the football player.” Inte
som en fråga, utan som ett påstående..” Visst” sa jag,
”vi är med i samma klubb i Sverige”. Av någon
anledning kände han inte till Kennethklubben utan
mer Fenerbahçe, där Årets Kenneth 94 spelade ett
par år. Gränsvakten blev mycket glad över att jag
kände honom och önskade mig hjärtligt välkommen
till Turkiet. Min kollega fick inte alls samma glada
mottagande.

Hej Kenneth!
Svenska KennethKlubben förenar. Det har jag
alltid varit säker på och det senaste halvåret har
även visat det mer tydligt än någonsin.
I augusti hade vi som vanligt vår femkamp på
Liseberg. När alla grenar var avklarade och det var
dags för prisutdelningen får ”Apotekar’n”
Gärdmark ta till orda. Apotekarn’s hemliga pris
skall delas ut. Till denna gång hade han bland
annat hittat en penna som det stod Allan Alvén på.
Med tanke på att #369 lystrar till samma
efternamn tyckte han det var en rolig present, ”Nu
kan du spela Allan”.

Som sagt, Kenneth förbrödar, förenar och skapar
gemenskap, bara med sitt namn.
Till slut vill jag citera Bergman: Det finns inga
fullvuxna män. Därför får kvinnor välja det barn som
passar dem bäst.

#369 tar emot pennan och blir allvarlig, ”Var har
du fått tag i pennan?” Jag kommer inte ihåg om
Apotekarn hade koll vart han hade fått tag i
pennan, troligtvis någon loppmarknad. Vad spelar
det för roll? Jo, säger #369, det skall jag tala om
för dig. Denna pennan var min pappas, min
mamma hade en likadan, och bitmärkena som du
ser här, dem har jag gjort.

Hoppas vi ses
under våren.
Väl mött.
#311 Andersson

#369 vann visserligen inte femkampen men han
kammade hem det finaste priset.
#311 är mycket nöjd med vinsten och
priserna i femkamen.

Jag fick ett telefonsamtal och personen ifråga
presenterade sig som Lars. Han ville prata med
ordföranden för KennethKlubben i Göteborg. Han
sökte en person som hette Kenneth och undrade
om jag kunde hjälpa honom om han bara beskrev
personen. Givetvis ställde jag upp och han behöver
bara säga att personen ifråga jobbar med bilar. Det
var alltså Apotekar'n som han syftade på. Jag
frågar om det var Gärdmark han sökte och han sa
ja och ringde sedan upp Kenneth som tyvärr inte
kunde hjälpa honom men han fick tag i rätt person.

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
#311 Andersson
#369 Alvén
#305 Lindblom
#3024 Lerneryd
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Tel bostad

Tel arb

031-42 52 62

010-712 53 23

031-46 90 09
0302-409 63

031-368 71 44

Mobil

Uppdrag

0733-62 60 74
0709-87 53 23
0707-27 12 02
0702-67 71 44
0761-40 53 96
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Ambassadör
Ordf & Red.
Sekr. & Red.
Kassör
Valberedning.

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

PROGRAM UNDER VÅREN 2015

Ölprovning

Gamla Kennethdagen

Torsdagen den 19 februari 19:00 (ttim)

Onsdagen 29 april

Don’t ask for blask är Tre Små Rums motto. Här
får man alltså högkvalitativ dryck som svalkar
gommen och frestar smaklökarna. För er som vill
testa lite nya smaker är detta ett perfekt tillfälle.
Reza bakom baren har oftast en liten historia om
drycken i fråga med. Så förutom ett trevligt
sällskap med dina Kennethbröder kan du även få
lite ny ölhistoria att glänsa med på jobbet. Bara att
dyka upp.

Vår saknade men inte glömda gamla dag. Denna dag
firar man ensam, en middag för två eller ett stort
kalas, du väljer själv. Det viktiga är att du på något
sätt uppmärksammar och hedrar denna dag.

Kennethdagen
Söndagen 22 mars 12:00- kväll
12.00 Ses vi på Lilla London där Kennethfirandet
börjar som sig bör med årsmöte samt ärtsoppa,
pannkakor, punsch, och dryck för bara 50 kronor.
15.00 Humning och mumning på Opalen. Vi
relaxar och bastar som sig bör. Handduk finns att
låna på plats, dock behöver du badbyxor om du
ämnar vara med och sitta ute i relaxen och planerar
att bada i bubbelpoolen. Kostnad 50 kronor.
17.00- Kvällen kommer vi att tillbringa omkring
Opalen. Ett restaurangbesök är helt klart, dock ännu
inte vilken restaurang. Vi kommer även, om någon
bra film visas, att ta ett biobesök innan maten.
Kenneths fru är välkommen på kvällsaktiviteten.

Åby
Torsdagen 21 maj 17:00 (ttim)
Stallbacksvandring föjt av mat på Pegasus. Stalltips
av
VD:n
Kenneth
Thollström
följt
av
förhoppningsvis en massa vinstpengar. Hästanalyser
följt av bortförklaringar. Mat följs av trevlig
efterrätt. Helt enkelt en kväll på Åby följt av en
massa roliga minnen. Kenneths fru är välkommen
med.
Föranmälan till #305 Lindblom

Båtresa?
Juni någon gång
Vi har åkt både räkkryssningar med ångaren
Bohuslän samt Hisisngen runt med Carl-Michael
Bellman. Vi funderar på att göra en likande resa i
början på sommaren i år igen, dock är inget bestämt
än. Håll utkik i din mailbox eller kolla på hemsidan
för senaste informationen.

Restaurang samt eventuell biofilm kommer att
bestämmas närmare Kennethdagen. Vi baserar det
lite på hur många anmälningar som kommer in.
Välkommen med din anmälan till #311 Andersson
senast 10 mars, nämn då vilken/vilka aktiviteter du
vill deltaga i.

Uteblivna arrangemang

Torsdagen den 16 april 19:00 (ttim)

Vi hade ingen ölprovning i januari ty den tredje
torsdagen kom så kvickt på efter all ledighet. Sedan
fick vi inte tag i någon som kunde hålla i
vinprovning i februari heller så då passade det bra
att ta ölprovningen då istället.

Biljarden spelas på Billiardpalatset i stan. Vi
spelar om ära och berömmelse, eller i varje fall
”Ettans pokal”. Kom och visa vilken känsla du har
med kön och sänk åttan i ett hörn.
Föranmälan till #305 Lindblom

Bandyn i februari är också borta då Gais bandy har
lagt ner sin verksamhet. Vidare hade vi hoppats att
IFK Göteborg skulle ha vett nog att behålla sin
Kenneth så vi skulle sett på fotboll i vår. Så blev det
nu alltså inte.

Biljard
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
"Nytt år och nya härliga utmaningar!
Ja, nu summerar vi 2014 och alla har vi väl något alldeles
speciellt som gör att vi kommer ihåg 2014.
Det som överskuggar allt annat för mig är givetvis utmärkelsen
Årets Kenneth som verkligen överraskade och gladde mig.
Tack än en gång juryn!
Nu skriver vi 2015 och självklart kommer något speciellt att
hända även detta år. Här några större händelser som bör
bevakas:
- Fotboll, Afrikanska mästerskapen, Ekvatorialguinea i januari
- Svenska Kennethdagen i mars
- Almedalsveckan i juli
Vi får väl avslutningsvis harangera vår statsminister som till slut insåg att tidskrocken för det tänkta nyvalet och
vår namnsdag skulle ställa till det rejält för makthavarna. Klokt av Stefan Löfvén att ställa in men liiite fegt att
inte ange den korrekta orsaken, d.v.s. krocken med Kenneth-dagen.
Som vanligt är du varmt välkommen till allt spektakel vi hittar på – men det har du väl redan tagit del av i Bladet
förhoppningsvis.
God Fortsättning!
#3 Kenneth
Ambassadör"

Strike & Co
Lööf var en förvånad segrare i darten

Liseberg
Alvén visar var han gjort bitmärken som ung.
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