Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!
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Årets Kenneth 2016
På årsmötet fick vi äran att dela ut pris till årets Kenneth 2016 #86 Johansson. Bilden är lånad av GP.

En historisk händelse
Årets Kennethdag blev historisk. För första gången presenterades inte årets Kenneth i Sundsvall, utan på plats hos
oss i Göteborg. Kenneth #86 Johansson blev lurad till Opalen och fick där mottaga utmärkelsen. Kvällen fortsatte
med humning och mumning och avslutades med middag och efterföljande stand-up på Opalen comedy.
På mötet föreslogs det att samtliga i styrelsen skulle väljas om och så blev det också. Därför kvarstå Ordförande
#311 Andersson, Sekreterare #306 Gärdmark samt Kassör #305 Lindblom på sina respektive poster. Ett antal 10
och 20-årsplaketter delades också ut till stolta mottagare.
Detta nummer av infobladet är på grund av tidsbrist en nerkortat version, en fullversion med fulltaliga reportage
kommer i Januari igen. Att planera in till nästa är att vi åker till Sundsvall 23-25 mars. Mer information om det
kommer även det med nästa utskick.
Väl mött under hösten Kenneth önskar ordföranden #311 Andersson.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
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#306 Gärdmark
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031-40 26 26
031-42 52 62
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031-46 90 09

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
Valberedning.

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

PROGRAM SKKF HÖSTEN 2017
SKKFs öppna
bowlingmästerskap
Torsdagen den 19 okt. 19:00 (ttim) Mat 17:30.
Samma plats som förra året, det vill säga Majornas
Bowling vid Stigbergstoret. Vi förväntar oss glada
tillrop då någon gör strike. Helst annars också,
annars är det risk att det blir en tyst tillställning.
Här finns möjlighet att få sig ett skrovmål innan
med. Det börjar 17:30 och ett antal platser är
bokade. Meddela vid anmälan om du ämnar äta.
För meny, se majornabowling.se.
Obligatorisk föranmälan till #305.

Besöka en tågentusiast
Lördagen den 25 nov. kl 11-17
Intresserad av tåg? Ja då finns möjligheten att se en stor
minitågbana under ett öppet hus hos en tågentusiast.
Följande filmer visas under dagen:
1. 11:00-12:00
Die DR in den 50er Jahren
2. 12:00-12:45
En dag med Roslagens bussar
3. 12:45-14:15
Västgötabannor
4. 14:15-15:15
Die DR in den 60er Jahren
5. 15:15-16:35
Stockholms hamn 1928-1930 del 1
6. 16:35-17:25
SJ Busstrafik 1945-1965
Försäljning av Göteborgiana
Dessutom Finns det fika och lotterier på plats.
Ja Georg Söderberg som håller i förevisningen kommer att
bjuda på sig själv under hela dagen.
Kontakta #305 Lindblom om du vill komma så ger han
vägbeskrivning.

SKKFs öppna
Dartmästerskap

Julbord på Liseberg
Fredagen den 8 december 19:00

Torsdagen den 16 nov. 19:00 (ttim)
Vi vänder åter mot Billiardpalatset för att göra upp
i denna precisionssport. Pricksäkerheten brukar
dock variera och givna segrar kan gå en ur
händerna rätt kvick. 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

Ett gott julbord i glada vänners lag
Är något som är värt att vänta på ett tag
Detta är något vi skall gå på idag
Så gör i saken slag
Om du för julmat är vag
Kommer besöket på Liseberg att bli en kanondag.
Vi ses utanför hamnkrogen 18.45 för lite glögg innan
Anmäl till #305 Lindblom om du kommer. Vi har bara tio
platser, först till kvarn….

Ambassadörens ord
"Hej Kenneth, hoppas du har haft en fin och avkopplande sommar!
Lokalavdelningen i Göteborg, SKKF, jobbar oförtrutet vidare för att förgylla
tillvaron för oss alla som heter Kenneth. Som vanligt presenteras ett digert
aktivitetsprogram för hösten o vintern 2017/2018. Häng på!
Travklubben med 37 Kennethar sliter också vidare, vecka efter vecka, för att lyckas pricka in högvinsten.
Många vinster men ingen ännu som ”påverkar vår vardag”  . Men den kommer…! Vill du vara med så
skriv ett mail till kenneth.soderlund@home.se.
Att Trump valde in Kenneth Frazier som rådgivare förvånar inte någon av oss Kennethar. Att Kenneth F
dessutom valde att lämna uppdraget visar också på insikt och kurage! Kandidat till Årets Kenneth 2017?
Vänliga hälsningar
#3 Kenneth
Ambassadör

