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

1:a utskicket detta år

17 Januari 2009

16:E ÅRGÅNGEN

Namnam på namnsdagen
Så här smaskig ser en färdig Kennethbakelse ut. I och med detta
numret av infobladet kan du nu själv baka egna bakelser.

Nytt år, nya utmaningar.
Det nya året har startat upp med full fart och vi är inte sämre än att vi
välkomnar det med ett lika digert program som alltid. Ett par saker
kommer du att märka är annorlunda jämfört med föregående år. Den
ena är att vinprovningen detta år infaller i mars sitället för februari.
Den andra är att Kennethdagen detta året infaller på en söndag. Det
innbär att det kan bli problem att få tag på förska Kennethbakelser ty
inta alla konditorier har inte öppet på söndagarna. Detta tänker vi i
Kennethklubben Framsidan råda bot på och i detta nummer kommer
det utförligt att beskrivas hur du kan baka just din egen
Kennethbakelse.
Så, käre Kenneth, god fortsättning på det nya året och lycka till i
köket.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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Har du givit dig själv
något nyårslöfte i år?
Varför inte lova något
som är enkelt att hålla?
Själv har jag lovat att
gå på minst hälften av
alla arrangemang som
Kennethklubben
anordnar i vår. Häng på
du
med,
vårens
program finnes till
beskådning på sidan 4.
Väl
mött
i
vår.
/Redaktören
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Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Ge gärna bort ett medlemskap i KennethKlubben
till någon Kenneth på hans högtidsdag. Till sist
tag dig själv i kragen och kom med i
gemenskapen Kenneth.
Jag hoppas vi ses på några möten i vår.
Ordförande # 306 Gärdmark

Nu är det klart, man skall se framåt men
lite bakåt
Julen är avklarad, tomten kom med klappar
även till Kenneth. Nyår har varit och det mesta
fyrverkeriet kom kanske i huvudet dagen efter.
Tänk att vakna med en betongkeps och ta en
stabil frukost med Treo och Alvedon, sedan
genomlida backhoppning i 4 timmar. Nä det
sista drabbar inte en Kenneth han är alltid
måttlig, taktfull, framåtseende.
Höstens Kenneth möten har varit bra, 5kampen på Liseberg, ölprovningen på S/S
Marieholm,
bowlingmästerskapet
på
Eriksbergs bowlinghall vars ägare heter
Kenneth Bernting, dartmästerskapet på
Biljardpalatset.
Samt
dom möten vi hedrar Norrlands Gille med,
surströmmingsfesten och det stora julbordet på
Lisebergs Huvudrestaurang, alla möten i sann
Kenneth anda och glädje.
Vi har fortfarande plats för några Kennethar på
våra möten. Var inte rädda att besöka oss, ring
gärna någon i styrelsen om något är oklart.
Nu kastar vi oss in i 2009 öppna sinnen och
hoppas något möte skall falla dig i smaken.
Kanske med din fru, sambo eller särbo på
Vinprovningen den 5 mars eller Åbytravet i
maj.
Av dom 13 KennethKlubbar i Sverige är vi i
”Framsidan” den mest aktiva, med egen
tidning 2 gånger om året samt en bra hemsida
och möten på bestämda dagar.

Ordföranden in action under dartmästerskapen.

SKKF´s Uppdrag.
I sann SKK-anda skall ju även framsidan ha ett
uppdrag. Ett mål för oss alla att sträva mot.
Som uppdrag har således vi: En av Göteborgs
älskade / hatade spårvagnar skall tilldelas det
vackert klingande namnet Kenneth. Likväl som
mindre storheter som t ex Göran J, Sten-Åke C,
Sonya H, m fl fått se sitt namn pryda dessa
skramlande plåtlådor skola även vårt stolta namn
glädja allmogen i generationer framåt.
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
#306 Gärdmark
#369 Alvén
#305 Lindblom
#307 Lexell
#311 Andersson
#336 Karlsson
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Tel bostad
031-40 26 26
031-22 95 01
031-47 57 31
031-46 90 09
031-19 85 05
031-42 52 62
031-41 23 37

Tel arb

Mobil
070-583 45 55
070-483 6 104
070-727 12 02
070-554 97 28

Uppdrag
e-post
Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
Ordförande
gardmark@swipnet.se
031-49 55 99
Sekreterare
ke.a@bredband.net
031-62 71 44
Kassör
bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
010-712 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
Valberedning
I

REPORTAGE
Femkamp på Liseberg 080828

Pilsnerprofvning 080918

Hösten inleds som vanligt med en femkamp på
Liseberg. Åtta välfriserade herrar i åldern 0-60+ slöt
upp för att göra upp om höstens första pris,
”Apotekarn’s överraskning”. 0-åringen var ingen
mindre än Alvéns barnbarn Brandt som väl är den
yngsta deltagaren vi haft med på något
arrangemang. Efter att i sedvanlig ordning börjat
med ett besök på Applåd för att bestämma vilka
grenar som skall ingå i dagens batalj sätter vi igång.
Grenarna blev golf, woody, skeeball, basket samt
luftgevär. Det visade sig snabbt att lille Brandt, med
sin pappa som tävlade för honom, var en hejjare på
det här med femkamp och vi andra fick snabbt inse
att det var andraplatsen vi fick slåss om. Brandt
vann fyra av fem grenar, skulle nog tro att det är
något av ett rekord.

Vi var några få kallade som slöt upp på Marieholm
denna dagen för att kolla temperaturen på ölen. Vi
satt och diskuterade lite allt möjligt innan vi
bestämde oss för att bryta upp. Vissa fortsatte på
Casinot. Hur det gick där förtäljer tyvärr inte
historien men eftersom redaktionen inte har fått
några rapporter om storkovan så utgår vi från att den
uteblev.
Surströmming 080919
Som tidigare år blev vi mycket välvilligt inbjudna
till Norrlande Gille. För att få ynnesten att närvara
vid
den
årliga
höjdpunkten
som
Surströmmingskalaset är. Denna fredagskväll i
september hade vi hyrt Utbynäs klubbstuga som
visade sig vara en utomordentligt lämplig lokal för
ändamålet. Stor möteslokal, bra köksutrustning och
samtidigt lätt att ”städa”. Det sista är mycket viktigt
om det dagen därpå kommer någon som inte njuter
som vi, av denna delikata läckerhet. Kan inte riktigt
förklara detta oförstående från vissa fraktioner i
samhällsstrukturen, men som sanna demokrater gör
vi ändå vårt yttersta för att göra alla i vår omgivning
nöjda och glada. Det är ju Kennethklubben vi pratar
om och sådana är vi.
Tillställningen drog mycket glada vänner till
Lemmingsvallens galanta föreningslokal. Inte
mindre än 35 livsnjutare hade en oerhört trevligt
kväll. En kväll som man har lätt att minas länge.
Som tur är kommer det ett nytt surströmmingskalas
redan i höst. Väl mött då!

Deltagarna i årets Femkamp på Liseberg.

Eftersom vi andra var rätt chanslösa i femkampen
fick vi se till att trösta oss genom att smörja kråset
på Tyrolen samt att spela på diverse lotterihjul. Det
sistnämnda visade sig Karlsson vara en hejare på
och han tog hem stjärnvinsten på Daim-hjulet.

Bowling 081016
Kenneth Bernting äger och driver Eriksbergs
Bowlinghall, vilket för SKKFs del innebär att vi blir
synnerligen väl omhändertagna. Så även denna gång
då vi alla, innan den spännande tävlingen om Mc
Alpins trofen, åt en superb måltid med därtill
hörande glas som var uppfyllt enligt respektive
Kenneths önskemål. Smaskens var ordet.
Nåväl tävlingen var i år, som alla andra år,
ingenting för dunungar med andra ord. Inte bara
poängkampen var hård, utan ett och annat verbalt
tjyvnyp utdelades också. Det gäller att vara kall och
hålla nerverna i styr för att kunna prestera på topp.
Forts sidan 5.
Karlsson, lycklig vinnare vid Daim-hjulet.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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PROGRAM UNDER VÅREN 2009

Biljardmästerskap

Pilsnerprofvning
Torsdagen den 15 januari 19:00 (ttim)

Torsdagen den 16 april 19:00. (ttim)

Året startas upp på S/S Marieholm. Vi träffas,
tjötas, brötas och snackar med dom gamla
tjommarna som är där.
Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Pauls Billiard har varit stället vi gått till i flera år.
Så även i år. Här skall kön greppas och kulor stötas.
Vem vågar dyka upp och utmana regerande
mästaren #311 Andersson? Föranmälan till #369
Alvén.

Gamla Kennethdagen

Testa nytt ställe.

Onsdagen den 29 april 19:00

Torsdagen den 19 februari 19:00 (ttim)
Eftersom det inte blir någon vinprovning i februari
som brukligt gör vi denna dag ett besök på för oss
i Kennethklubben nytt ställe. Delirium.
Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Var det bättere förr? Ja, det var det, när
Kennethdagen låg den 29 april. Vädret var oftast
varmare, fotbollssäsongen har hunnit börja,
hockeyn är inne i sitt slutspel. Vi sitter ner och
minns gamla tider på S/S Marieholm. Kan du inte
närvara får du själv inmundiga en dryck av valfri
sort till minne av våran gamla högtidsdag.

Vinprovning

Åby

Torsdagen den 5 mars 19:00.

Torsdagen den 14 maj 17:00

Den alltid lika pålästa munskänken Jan Allerstam
håller som vanligt ett fint föredrag över fem olika
viner. Denna gången kommer det att bli Afrikanska
viner som avsmakas. På S/S Marieholm kommer vi
att få både smaka, lukta och tycka till om dessa
viner. Det hela avslutas sedan med middag. Pris för
hela kalaset, cirka 350 kronor. Till detta
arrangemang är inte bara Kenneths Fru utan även
Kenneths vän välkommen. Var dock snabb med att
anmäla dig. Förra årets sittning blev full.
Obligatorisk anmälan till #305 Lindblom. Ange vid
anmälan om du vill ha kött eller fisk.

En extra V75 omgång till Kenneths ära?
Tillsammans med Kenneths Fru går vi på
stallbacken innan vi sätter oss i Pegasus och äter en
god middag. Spelar en gemensam V75:a och
förhoppningsvis
kammar
hem
storkovan.
Föranmälan till #305 Lindblom

Derby
Torsdagen den 21 maj 19:00
IFK Göteborg – GAIS på Nya Gamla Ullevi.
Föranmälan till #305 Lindblom.

Kennethdagen
Söndagen den 22 mars 12:0012.00 Årsmöte på Marieholm. Ärtsoppa. Punch. Kaffe. Pannkakor m grädde. Kennethbakelse. Förutom
mötet finns det alltså minst fem anledningar att komma till Marieholm. Endast 100:15.00 Hummning och Mummning. När detta blad går i tryck är det fortfarande oklart vart vi skall vara.
Antingen blir det Gothia Towers där vi bruka vara, eller så blir det Hotell Opalen. Om det blir Opalen
kostar det 50:-, annars gratis. Se hemsidan vilket ställe det blir.
19.00 Middag på Bamboo med damer. Efter en skön dag går vi till Restaurang Bamboo på
Skeppsbroplatsen 1 tillsammans med våra damer. Kennethdrink och kennethbakelse hägrar.
Föranmälan till samtliga aktiviteter obligatoriskt och sker
I till #305 Lindblom.
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REPORTAGE
Dartmästerskap 081120
Pillande med pilar, pilsner, samt ett dåligt ljus kan
sammanfatta detta mästerskap. Vi valde att i år
igen förlägga pilkastningen till Biljardpalatset. Nu
visar det sig att dom har anlagt en minigolfbana på
nedervåningen och således hade dom flyttat upp
piltavlorna till övervåningen. Tyvärr hade dom
glömt att ta med belysningen så tavlorna var inte
belysta alls. Detta är givetvis ingenting som
hindrar mästerskapet från att äga rum men det var
lite svårare och se vart man skulle sikta.

Forts från sedan 3
Tätkvartetten var oskiljaktiga långa stunder under
kvällen. Slutligen fick vi en vinnare. En vinnare
som åter igen gjorde en bragdliknande final.
Mannen måtte ha nerver av stål. Att han mäktar
med denna press som vi övriga utsatte honom för är
en gåta. Men hyllas skall han – Kenneth Alvén –
som är en vinnare av rang. Vet inte för vilken gång i
ordningen han slog oss till marken, både bildligt
och bokstavligt. Grattis #369!
Julbord 081207

Det blir inte lättare av att blund, Alvén.

Vi blev ett fem man starkt startfält och alla skulle
möta alla var tanken. Några valde att äta innan vi
satte igång och några valde att äta under spelets
gång. Det blev flera rafflande matcher men i
slutänden var det ändå som så att alla matcher inte
behövde färdigspelas. Efter att Andersson vunnit
fyra matcher och bara förlorat en fanns det ingen
chans att någon av de återstående matcherna skulle
kunna peta honom från toppen. Sedemera blev
alltså Alvén av med Ettans pokal till förmån för
den nya mästaren.

Liseberg i hela sitt ljusskimmer och vinterskrud,
även om inte snön infunnit sig ännu. Men vad gör
det. Nöjet ligger i att få umgås med likasinnade och
njuta av ett fantastiskt julbord. Som enligt mitt
tycke och till det priset faktiskt är det bästa att
uppbringa i vår region. Nåja, säkert finns det bättre
men också avsevärt dyrare.
Denna söndags eftermiddag brukar som seden
bjuder vi kampera med Norrlands Gille, vilket är en
fantastiskt trevlig förening. Alltså SKKF och NG
har många beröringspunkter och likheter. Som
exempel så står alltid trevnaden på topp vid våra
sammankomster. Antalet om knappa 40 lyckliga
själar vittnar om vår fröjdefulla eftermiddag.
Efter maten är en lång och givande promenad i
parken någonting helt fantastiskt. Alla ljusslingorna
i träden och den varma och glädjerika tillvaron som
tilltalar barn i alla åldrar. För visst är det njutbart att
se alla gå omkring med glittrande ögon och njuta av
alla nöjen. Den ende som man möjligen saknade
denna kväll var fru fortuna, som trots alla mina
ansträngningar lyckades undvika mig. Bara någon
enstaka vinst på de olika hjulen gör att godisen,
som det var i detta fall, var det dyraste jag ätit på
mycket mycket länge. Men vad gör det. När känslan
av att julen och den härliga stämningen med den,
kändes hjärtinnerligt mycket närmare nu.
Ny hemsidelayout
Kolla in själv på
http://kennethgbg.se

Andersson mottager Ettans pokal ur ordförande Gärdmarks
hand.

Svenska KennethKlubben Framsidan

Skriv gärna något i
gästboken när du är där.
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===>>> KENNETHBAKELSEN <<<===
Jag vill börja med att säga att baka
Kennethbakelsen är inget svårt, dock tar det lite
tid. Å andra sidan blir den så otroligt god så den
där lilla tiden det tar att göra en bakelse inte gör
någonting.
På broderklubben i Sundsvalls hemsida finns
det ett recept på hur bakelsen skall bakas. Så också
på Örlogstadens hemsida. Jag försökte mig på att
kombinera ihop deras två recept, det resulterade i
något som blev hårt och inte alls gick att rulla ihop
till en bakelse. Istället gjorde jag som så att jag
kombinerade ihop de två recepten och
kombinerade det med ett eget recpet på
budapeststubbe och vips, så hade jag ett vinnande
koncept.

Bild 1: Vispa äggvitor till skum (marängsmet)

Smeten
5 äggvitor
3 dl socker
50 gram hackad sötmandel (finns att köpa
färdighackad)
1 dl vetemjöl
Fyllning
3 dl grädde
frusna lingon
Garnering
2 dl grädde
Marsipan
Blockchoklad
Citronmeliss
Några lingon

Bild 2: Tillsätt sockret under tiden du vispar.

Alla ingredienser.

Börja med att sätta ugnen på 175 grader så är den
varm när du är klar med smeten. Måtta upp 3 dl
socker i en behållare. Blanda sedan ihop
sötmandel och vetemjöl i en egen behållare, jag
använde en gaffel när jag blandade ihop det hela
Vispa äggvitorna till skum (Bild 1). Häll i
strösockret under tiden du vispar (2). Vispa till en
fast smet. Vänd ner nötblandningen i smeten med
en gaffel (3-5).
Nu är smeten klar och redo att läggas ut i en djup
långpanna med smörat bakplåtspapper i.

Bild 3: Häll i...

Bild 4: Vänd ner...

Om ugnen är uppe i 175 grader är det redo att sätta
in i nedre delen av ugnen nu (6).
Bild 5: Och smeten för Kennerhbakelsen är klar.
Svenska KennethKlubben Framsidan
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===>>> KENNETHBAKELSEN <<<===

Bild 6: Redo för ugnen.

Efter 20 minuter är det dags att ta ut den klara botten
ur ugnen. Medan bottnen svalnar, blanda lingonen
med vispad grädde (ta undan några lingon till
garnering). För att vända ut botten ur ugnsformen, ta
hjälp av ett galler (7). Smeta på lingongrädden (8).
Rulla bottnen med lingongrädde (9) men var försiktig,
den är lite bräcklig. Skär sedan i lagom bitar och ställ
på högkant
Smält sedan blockchoklad i ett vattenbad (alltså en
kastrull med varmt vatten som du sedan sätter din
kastrull i) Gör rutmönster på ett bakplåtspapper. Jag
använde en sked (10) men man kan även spritsa ut
chokladen om man har en sprits.
Skär till marsipanen till ett K (11). Jag köpte
färdigutkavlad marsipan så det var bara att sätta sig att
skära.
Garnera med chokladen, marsipanen, ett par lingon
och citronmelissen. Se sidan ett för resultatet.
Klart.

Bild 7: Ta hjälp av galler när du vänder.

Bild 9: Rulla försiktigt..
Bild 8: Smeta ut lingongrädden.

Bild 10: Rutmönster i långa rader.

Bild 11: K – så långt ögat kan nå.

För mer bilder, se hemsidan, kennethgbg.se, där finns fler bilder, och i färg.

Svenska KennethKlubben Framsidan
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
" Hej Kenneth, och god fortsättning på
det nya året!
Vi har precis årsskiftet bakom oss och
alla ”galor” står som spön i backen:
Årets Sto, Årets mittfältare, guldbaggar hit och Årets Kock dit osv osv…
Nu är det dags att hitta kandidaterna till Årets Kenneth 2008. Och det här
bör ju inte vålla några problem, eller hur? Det finns måååånga Kenneth
som utmärkt sig på flera olika sätt. Vi tar dock tacksamt emot tips och
idéer kring tänkbara kandidater. Vi försöker hela tiden följa media och
notera ner när någon Kenneth har utmärkt sig, men självklart kan vi missa
någon.
Det kanske inte räcker med att man är tvåhänt (ambidexter) som Kenneth i
Västerås…men nyfiket undrar jag hur många Kenneth som har denna gåva
då det är totalt 2-3% som fixar det i hela landet?!
Nyss hemkommen från Thailand kan jag glädjande meddela att Svenska
Kennethklubben kommer att få ytterligare en ny medlem 2009. Över en
Singha på en pub i Ko Samui så träffar jag en Kenneth som givetvis kände
till Kennethklubben men, av anledningar som han hade svårt att förklara,
inte anmält sig ännu. Men nu ska det ske! Välkommen!
Och som vanligt har vi snickrat ihop ett varierande utbud av aktiviteter
inför 2009 - välkommen till alla trevliga aktiviteter som du kan ta del av i
det här bladet!
Och välkommen till vår egen ”lokala” hemsida (www.kennethgbg.se) som
aldrig varit fräschare!!
Och Du, glöm inte vår insamling (se hemsidan www.kenneth.se)!!!
Tack för ordet hälsar
#3 Kenneth
Ambassadör"
I
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