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

2:a utskicket detta år

25:E ÅRGÅNGEN

4 September 2018

Kennethklubben 25 år!
Hur många Kenneth får man plats med i en snödriva?
Vad hände när vi firade Kennethklubben 25 år? Läs mer på sid 5-6.

Vad väljer du?
Så var det valår i år igen. Partierna lovar högt och brett men inte alltid att de
levererar kanske. Det vågar jag dock lova att vi i Kennethklubben Framsidan
gör, levererar alltså. I detta nummer finns ett långt reportage från firandet av
Svenska Kennethklubben 25 år. Likväl så finns även alla andra aktiviteter vi
gjort redovisade.
Men val då. Jo, det har du också möjlighet att göra, val av aktivitet att göra
under hösten. Femkampen är redan avgjord men det finns massor kvar att göra
så gör ditt val och kom med i Kennethgemenskapen.
Tyvärr är inte allt glatt här i livet. I början av sommaren nåddes vi av beskedet
att #1 Krook gått ur tiden. Ordförande för Kennethklubben, #13 Selvehed, har
skrivit ett fint minnesord om honom, du finner dem på sista sidan.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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Nytryck av
gamla
Kennethslipsen
Från centralt håll
funderar man på att
göra ett nytryck av
den gamla Kennethslipsen. (Lila med
svart silhuett) För att
det inte skall bli ett
för stort lagen vill
därför
Sundsvall
kolla intresset. Är du
intresserad av att
köpa en, hör av dig
till dem på email
kenneth@kenneth.se 1

Ordförande
#311 Kenneth Andersson
har ordet
28 maj i år var en dyster dag, En av Svenska
Kennethklubbens grundare och pådrivare, #1 Krook, gick
ur tiden. De gånger jag pratade med honom var han alltid
väldigt positiv och han handskades med folk väldigt bra.
Han var med oss på våra stora jubileer och vid ett tillfälle
var det en person som var full och sökte uppmärksamhet.
Krook hanterade honom med bara ett par meningar sen så
satte sig gaphalsen ner igen. Må du vila i frid Krook.

Hej Kenneth!
Efter en sommar som inte jag har varit med om på
mannaminne i varje fall börjar så hösten nu göra sitt
intåg. En del har klagat på att det varit för varmt. Jag
vet inte det jag men det har helt klart varit för torrt. Det
partiet som kan garantera regn under varma perioder
får min röst.
Våren har bjudit på en hel del upptåg, och även ett som
vi inte hade planerat för, och inte heller kunde planera
för eftersom vi inte kände till det. Det var HAK i
Göteborg, Scandic Europas restaurangdel, som
lanserade ett nytt öl, Kennethölet. Vi fick bara vetskap
om detta ett par dagar i förväg men lyckades få dit två
representanter i #3 Söderlund och #305 Lindblom. För
er som vill prova detta öl ges ett tillfälle redan denna
månad. Besök på Rådanäs bryggeri som brygger ölen
står på programmet.

Nu blickar vi mot andra halvan av 2018 där vi redan har
hunnit ha en femkamp. Du skall ha fått mail om det, om
inte, ge oss din mailadress så missar du ingen
information.
Närmast har vi då ölprovning som du kan läsa mer om på
sidan fyra. Jag vill även pusha för julbordet vi har i slutet
på november. Det är begränsat antal platser så hör av dig
i tid om du vill med.
Väl mött i vår.

I februari fick vi också se vilken hög kundservice de
hade på Boule Bar. Det enda jag hade gjort rätt tror jag
var att boka bord. Resten var helt fel. Detta löstes
galant på plats. Fick sedan veta att de alltid tycker vi är
så trevliga. Och då är vi bara där en gång om året. Det
är till att skapa sig ett bra rykte.

#311 Andersson

Det goda ryktet följer oss även till Opalen där vi firar
vårt årsmöte. Mycket bra omhändertagande. Det ligger
mycket i det där med att behandla andra som du själv
vill bli behandlad.
Den stora händelsen under våren var annars
Kennethklubbens 25-årsfirande. För oss från Göteborg
blev det att hålla på från fredag till söndag. Jag
lyckades med bedriften att komma med på två sidor i
Sundsvalls tidning dagen efter det stora firandet, den
ena bilden kan du skåda till höger. Allt som hände har
vi inte kunnat rapportera, men ett långt reportage finns
på sidan 5-6 i detta blad. Följ med nästa gång vet ja.

Utklipp från Sundsvalls
tidning 25 mars-18

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

Tel bostad

#3 Söderlund
#311 Andersson
#306 Gärdmark
#305 Lindblom
Styrelsen

031-40 26 26
031-42 52 62

Tel arb
010-712 53 23

031-46 90 09

031-368 71 44

Mobil

Uppdrag

070-583 45 55 Ambassadör
070-987 53 23 Ordf & Red.
070-483 61 04 Sekreterare
070-267 71 44 Kassör
Valberedning.
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e-post
kenneth.soderlund@home.se
kenneth@kennethgbg.se
gardmark@swipnet.se
bunkeberg@telia.com

REPORTAGE
Ölprovning på 3 små rum 20 januari.

Vi andra spelade av våra matcher för att få slåss
om den hedrande tredjeplatsen. Den togs hem av
#311 Andersson.

18 januari och mörker och snömodd hänger över
oss. Ett ljus i mörkret är då att besöka 3 små
rum och njuta av vad de har att erbjuda. Och en
massa att erbjuda har de, om du inte vill ha
någon av storsäljarna.

I finalen, som vi kan kalla den då, gjorde dock
#305 processen kort med #306 och den matchen
avgjordes relativt snabbt och Lindblom stod som
värdig mästare i 2018-års boulemästerskap. Som
synes på bilden blev han mäkta förvånad.

Heineken och Carlsberg är portade från detta
ställe. Istället är det lite öl för finsmakare. Och
cider. Eftersom undertecknad inte har någon
fallenhet för öl passade jag på att testa ett par
cider jag inte testat innan. Båda med mycket gott
resultat. Jag frågade Reza, som äger och driver
stället,
om
de
finns
på
systembolaget.
"Knappast" svarade han. Vilket gör det hela lite
mer exklusivt.

#305 är en förvånad segrare
SKKF besöker Alvéns Shangri-La 15 mars

Under
kvällen
diskuterades
kommande
arrangemang och vi beslutade att en gåva i form
av
en
spårvagn
skall
överlämnas
till
fadersklubben på 25-årsfirandet.

Till att börja med så måste man konstatera att
det inte alls är någon fiktion. Ett enastående och
fullt verkligt mikrobryggeri. Förvisso med tonvikt
på mikro. Men oj så välputsat och ordningen
skvallrar om att pression och passionen är viktiga
detaljer. Det var helt enkelt skinande och det vill
man ju att det skall vara på ett bryggeri. Det är ju
trots allt livsmedel som skall hanteras i lokalen.

Boulemästerskap 15 februari.
Vi mötte upp som vanlig ordning en timme och
en kvart innan det tilltänkta spelet skulle börja
för att hinna med att smörja vårt krås. Och det
hinns med utan problem då vi har vår aktivitet
mitt under brinnande sportlovsvecka här i
Göteborg. Sålunda är det begränsat med gäster
denna dag och servicen är snabb och föredömlig.
Efter allahanda delikata rätter och dryckER skall
så årets batalj avgöras. Vi har egentligen bara
bokat en bana men eftersom det är så få
personer i lokalen får vi lov att köra på två banor
vilket gör att spelet går fortare. Vi kör man mot
man och flest segrar när tillställningen är slut
vinner. Kan detta då bli spännande? Ja, det kan
det för när alla matcher var färdigspelade och
alla bara hade en match kvar stod det mellan
#305 Lindblom och #306 Gärdmark som hade
vunnit alla sina bataljer innan.

Svenska Kennethklubben Framsidan

Häll #369!
Forts på sidan 5.

I
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PROGRAM UNDER HÖSTEN 2018

Surströmming

Femkamp på Liseberg
Torsdagen den 23 augusti 18:00 (ftim)

Fredagen den 21 september 18:00.

Arrangemanget har redan gått av stapeln. Missade
du den kan det bero på att vi inte har din
mailadress.
Maila
den
gärna
till
kenneth@kennethgbg.se.

Tillsammans med Norrlands gille avnjuts
surströmming och allehanda övriga norrländska
delikatesser i Utbynäs klubbhus. Kenneths fru är
välkommen

Ölprovning på Rådanäs

Anmälan till #305 Lindblom senast Måndag 17
september

Torsdagen den 20 september ca 18:00. (ttim)
Vi har bokat en rundvandring och ölprovning på
Rådanäs Bryggeri, med Olle Liljas, som är deras
säljare. Se #3s rapport från Hak vid introduktion av
Kennethölet. Vi behöver bli minst 10 personer för
att det skall fungera. Så vi hoppas så många som
möjligt hänger på.
Kostnaden är 395 kr för rundvandring och
ölprovning. Då hoppas jag att de har Kennethölen
klar att servera. (Det var oklart om det gick att fixa
tills vi kommer). Gå in på deras hemsida
https://radanas.se/ så ser ni vad de har att erbjuda.
Förhoppningsvis får vi smaka på det ”bästa” de har.
Vilket i sig borde vara Kennethölen????
Mitt förslag är att vi följer busstiderna från
Korsvägen, enligt nedan. Så kan vi börja med
rundvandring redan 18:30. Det tar ca 2 timmar +
frågetid. Därifrån går bussen 4 minuter över och 26
minuter i varje hel timma.
Bussresan dit:
17:41
Korsvägen Grön express mot
Mölnlycketerminalen
17:58
Mölnlycketerminalen Buss 611 mot
Rävlanda via Bråta
18:03
Bråta industriområde, Härryda. Ca 10
min promenad till Rådanäsvägen 21
18:13
Framme
Bussresa därifrån:
21:04
Bråta industriområde Buss 611 mot
Härryda
21:18
Solsten, Härryda Grön express mot
Kungälv
21:32
Framme Korsvägen
För anmälan (obligatoriskt och bindande), senast
söndagen den 16 september till:
#305 Kenneth Lindblom
070 267 71 44
bunkeberg@telia.com

SKKFs öppna
bowlingmästerskap
Torsdagen den 18 okt. 19:00 (mat 18.00) (ttim)
Vi beger oss till Majorna och Majornas bowling vid
Stigbergstorget. Det finns möjlighet att äta innan.
Vill du äta får du vara där kl 18:00.
#311 Andersson tar emot anmälningar

SKKFs öppna
Dartmästerskap
Torsdagen den 15 nov. 19:00 (18.00 mat) (ttim)
Inne på biljardpalatset kan man även kasta pil så det
gör vi.
Ettans pokal står på spel och för att få en inteckning
i den bör du helst kunna träffa tavlan. Något vi andra
misslyckas med ibland.
Mat från klockan 18:00.
#305 Lindblom tar emot anmälningarna

Julbord på Liseberg
Fredagen den 30 november. 19:00
Glögg från 18:45.
Vi går till Hamnkrogen i nöjesparken
Snön ligger garanterat på marken
Vi äter en måltid baserad på julens smaker
Och dricker julmust eller andra saker
Hoppas att vi se dig få
När vi på vårt årliga julbord gå
Begränsat antal platser
Anmäl till #305 Lindblom om du kommer.
I
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REPORTAGE
SKKF besöker Alvéns Shangri-La forts..
Nu är vi då framme vid det som är själva grejen
med besöket. Vi var 6 st Kenneth som
avsmakade några riktiga delikatesser först en IPA
vid namn ”Born To Die”. Egentligen en klon på
ett öl från Brew Dog med samma namn. Den
andra var ett litet experiment med ekspån, som
kallades ”Midnight”, en kraftig Stout med ekkaraktär. Samt några köpeöl för att ha någonting
att jämföra med. Där de egna brygderna vann
överlägset. Lite tilltugg och många roliga historier
gjorde kvällen till en strålande tillställning. Alvén
och hans kumpaner som kallar sig BBB
(någonting i stil med Beer Brewing Boys) skall ha
all heder av denna smakupplevelse som jag
hoppas vi kan återupprepa var det lider.

Här ser vi ölen och här två avnjutare i form av
Kenneth Lindblom och en Olle från Rådanäs
Bryggeri.
Och blir du sugen så besöker vi Rådanäs Bryggeri
senare i höst – se inbjudan i detta blad.
Biljard 19 april
Lindblom tog åter hem pokalen. Det var inte så
svårt i år, tyvärr kunde ingen utmana honom
denna gång. Nästa år blir det mer motstånd.
Åby 17 maj
Kenneth och hästar kan ibland vara en bra
kombination. Dock var det ett tag sedan nu. Ett
speltips till alla som är på Åby när vi är där, spela
inte på de hästarna vi spelar på. Stallvandringen
var toppen, maten bra och sällskapet lika så. Om
bara hästarna kunde börja springa som vi spelar.
Nästa år så….

Korv och ost smakar bra till ölprovning.
Kennethdagen 22 mars

Kennethklubben 25 år 23-25 mars
På morgonen fredagen den 23:e mars samlas vi
fem Kenneth på Göteborgs centralstation. Vi har
alla ett gemensamt, alla bär vi Kennethhalsduk.
Framför oss hade vi en liten tågtur på i runda
slängar 7,5 timme inklusive byte i Stockholm. På
resan upp till Stockholm stötte vi inte på några
gelikar, men väl efter bytet. Vi lät tågvärdinnan
förstå vilka vi var och då avslöjar hon att den
andra tågvärden heter
Kenneth. Vi samspråkar
med densamma och han
visar sig vara en Kenneth
av högsta klass. Samtalet
mynnar ut i att han går
med i vårt V75 som vi har
på ATG samt att han ger
oss sin namnbricka som
vi skall ge som gåva till
årets Kenneth. Ju närmare
Sundsvall vi kommer, ju
fler Kenneth upptäcker vi.
Kvällen ägnar alla var för
sig och består mest i att
äta och umgås.
Tågvärden Kenneth

Kennethdagen firas på Opalen och börjar som sig
bör med ärtsoppa, punsch, pannkakor och
grädde. Och vilken ärtsoppa sen, utsökt. Detta
följs av årsmöte som avhålls i ett konferensrum
på Opalen. Dagens största snackis blev att vi
hade gjort efterforskningar och kommit fram till
att det finns mer Kenneth än Glenn i Göteborg,
närmare bestämt 949 mot 427.
Kennethölen lanseras 6 april
Ambassadör #3 Söderlund och #305 Lindblom
var med när Kennethölet lanserades på Hak.
Nu finns det
Kennethölen!

äntligen

på

marknaden

–

Rådanäs Bryggeri lanserade den 6 april en
alldeles utmärkt öl och givetvis förstärktes
smaken av det faktum att den läckra drycken bär
det hedervärda namnet ”Kennethölen”.
Lanseringen skedde på Scandic Europa här i
Göteborg och självklart fanns representanter med
från Svenska Kennethklubben Framsidan.
I
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REPORTAGE
24 mars och idag var det dagen med stort K. #3
Söderlund hade lobbat för att vi skulle få ihop en
riktigt stor spelpott till Kennethklubbens V75bolag. Och en stor pott hade vi fått. Hotell Knaust
var vänliga och lät oss använda ett av deras
konferensrum och sitta och ta ut vinnarraden i.
Jag har för mig att vi vann men det var bara ett
par kronor tyvärr. Nåväl, iväg till dagens årsmöte
som hålls i Stadshuset. Väl där stöter man på
många gamla kända ansikten som man inte sett
på fem år, riktigt roligt. Vi hälsar runt och sedan
är det ner till matsalen för att äta den
traditionsenliga ärtsoppan.

Olsson, Lindblom och Gärdmark avnjuter ärtsoppa.
Rätt som vi äter där måste vi göra ett avbrott.
Årets Kenneth 2017 är på väg in och han tror att
han skall diskutera saker med sjukvården i
Sundsvall. Vi ställer upp oss i ett långt led och
han får hälsa på alla. Jag vet inte när han klurar
ut att han blivit lurad men hans tankar när han
hade sett oss var ”Vad gamla de verkar vara”.
Efter maten var uppäten begav vi oss upp i
mötessalen och årsmötet började. En hel del
diskuterades och varje avdelning fick hålla en
liten redogörelse över det gångna året. Under
denna presentation passade vi på att överlämna
en present från Framsidan, en spårvagnsmodell
av äldre snitt.

val. Dessutom hade de fått en utomstående att
sätta ihop tävlingen så alla kunde vara med.
Frågorna var av varierad art som, vad hette
Snoddas egentligen, i vilket band var Mikkey Dee
trummis eller vilken signaturmelodi är det här?
Man hade alltid tre svarsalternativ. Tjugo frågor
totalt och i slutänden stod faktiskt undertecknad
som segrare med 18 rätta svar. Tråkigt att jag
glömde kvar mitt segerdiplom i Sundsvall (dock
har jag fått det elektroniskt senare). När
tävlingen var avslutad blev det hem till hotellet
och ta igen sig lite innan kvällen begivenheter.
Festligheterna fortsätter på kvällen och vi börjar
med att fotografera alla festklädda Kenneth ute
på torget (se bild första sidan) vilket får ses som
en liten oväntad aktivitet. Vi minglade runt en
stund inne i Stadshuset innan det var dags att gå
och sätta sig till bords. Under högtidsmiddagen
presenterades förutom årets Kenneth även några
andra som fått samma utmärkelse fast tidigare
år. Lite Kennethmedaljer delades ut och lite
högtidstal hölls. Efter middagen blev det dans
och efterfest. Mycket bra jobbat av arrangerande
Kennethar.
Dagen efter visar det sig att man har satt in
Anderssons namn i överskriften när man
presenterar Årets Kenneth i Sundsvalls Tidning.
Brödtexten är dock korrekt. På samma sida som
Årets Kenneth publicerades var även ett
reportage om statsministern som besökt
Sundsvall. Det ville sig inte bättre än att nämnda
minister åkte samma tåg som oss och Apotekar’n
var inte sen att visa honom tidningen där han fick
husera med Kenneth.

Årsmötet gör ett litet avbrott kl 14:00 då årets
Kenneth skall utses. Du kan läsa allt om honom
på sidan sju i detta blad. Media vill sedermera
även intervjua nämnda Kenneth så det blev ett
litet längre avbrott. Några ytterligare Kenneth,
däribland jag, fick även svara på en fråga.
”Varför heter du Kenneth” och fick dagen efter
pryda baksidan på Sundsvalls Tidning med mitt
svar och en bild.
Årsmötet återupptogs och avslutades utan större
dramatik. Och nu var det dags för årets
Kennethkamp. Och hur gör man en tävling för så
många personer? Man har en musiktävling. Bra

Svenska KennethKlubben Framsidan

#306 samt en road statsminister.
Resan hem var annars lugn och inte mycket att
rapportera. Skulle vara att tågen var i tid hela
tiden då.
#311 Andersson
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ÅRETS KENNETH 2017
2017 går till historien som det år Sverige blev en del
av terrorns vansinne...
Det som för de flesta började som en vanlig fredag
kom att sluta i ett fullkomligt vanvettigt terrordåd som
tog livet av fem personer och skadade femton.
Platsen; Drottninggatan i Stockholm. Tiden; Strax före
15.00 den 7 april 2017, Vad; En vansinneskörning
med lastbil på en folkfylld gata med en terrorist vid
ratten. Sverige hamnar plötsligt på kartan över
terroristattacker.
Först på plats var en Kenneth, vilket är föga
förvånande eftersom denne Kenneth var först på plats
vid mordet på Olof Palme 1986, vid flygolyckan i
Gottröra 1991 och vid Stureplansmorden 1994, för att
nämna några av de tillfällen de flesta av oss minns.
Tillsammans med en kollega nådde han först fram till
de två tidigast påkörda personerna och insåg att detta
inte är en vanlig trafikolycka. Kaoset som kunde
märkas längre ned på gatan gav vid handen att en
vettvilling i lastbil håller på att försöka meja ner alla
människor som kommer i hans väg. Kenneth larmar
SOS för att få dit flera ambulanser och upprättar en
ledningsplats för att dirigera ankommande kollegor.
Agerandet visar på en osedvanlig kombination av lugn
och handlingskraft, egenskaper som är typiska för en
Kenneth.

Bild: Robin Lorentz-Allard

Kenneth Lavrell har genom
sitt yrke som sjukvårdare visat
sig ha en osedvanlig förmåga
att finnas med i händelsernas
centrum.
Genom
sin
mångåriga erfarenhet har han
bidragit till lugn och stabilitet
vid de mest skiftande tillbud av
olika slag. Kanske vardag för
honom, men definitivt inte för
gemene man, eller den som
drabbats. ”Stor kompetens,
lugn och sansad” är omdömen
som både chefer och kollegor
vittnar om.
Med motiveringen
”Alltid först på plats, i rätt
tid och med rätt namn”
tilldelas han utmärkelsen
Årets Kenneth 2017
och får stolsnummer #87.

Svenska KennethKlubben Framsidan

Bild: Ylva Johansson
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MINNESORD OM #1 KROOK

En av Svenska KennethKlubbens idégivare, instiftare och dessutom självklare ordförande från starten
1993 har gått ur tiden 77 år gammal efter en längre tids sjukdom.
Hans humor, drivkraft och idérikedom satte från första början sin prägel på hela klubbens verksamhet.
Ingenting var omöjligt och allt skedde med en glimt i varje ögonvrå.
Otaliga är de minnen när han på sitt oefterhärmliga sätt vitsade till vardagens små trivialiteter och med
pondus framförde skaldade epos och tal.
Sista versen i ”Kenneths Festtal” säger det mesta;
”Så svaja du vår svenska lärft
varhelst det står en stång
Och sjung i etern fritt och djärvt
vår egen namnsdagssång
Ja, veckla ut i stora drag
vad orden ej förmå
Si nu är KennethKlubbens dag
för stora och för små!”
Hans insats för klubben kan inte nog värderas och han kommer för alltid att vara en ledstjärna för vår
fortsatta verksamhet.
”Han fattas oss” men kommer samtidigt att finnas med i våra minnen och vara den person som för evigt
förknippas med och personifierar Svenska KennethKlubben.
En lång resa har tagit slut – vila i frid!
#13
Ordförande
I
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