
Hej Kenneth,

Tredje kvartalet är avslutat och sommaren är över. Nu får vi skörda och ta vara på det
naturen har att erbjuda och njuta av de vackra färgerna. Vi kan umgås med
Kenneth och andra vänner för att njuta utav höstens goda mat och dryck. 

Merparten utav programmet för 2022 är nu genomfört och vi hälsar 12 nya
medlemmar välkomna under året så här långt. Tre från Nostalgimuséet i Tryde och
nio från Vallåkra träffen. Vi ser fram emot att välkomna ytterligare nya och gamla
medlemmar till KennethKlubben och vår gemenskap. Känner Du någon Kenneth,
berätta då om oss.

Sedan förra kvartalsbrevet har vi genomfört följande aktiviteter: 

Ø3 juli, Nostalgimuseet i Tryde, Tomelilla. Precis som förra året, en härlig
dag med fantastiskt vackra bilar, trevliga människor, härlig musik och nostalgi
i kubik. Vi fick tre nya medlemmar och vi hälsar dem mycket välkomna till den
världsunika mötesplatsen för Kenneth. Svenska KennethKlubben Söderslätt.

Ø20–21 augusti Vallåkraträffen. Två fantastiska dagar där KennethKlubben
Söderslätt gjorde ett mycket stort avtryck. Innan portarna slogs upp lyckades
#107 Werna komma fram i P4s ”Ring så spelar vi” Här marknadsförde han
KennethKlubben till nästan 2 miljoner lyssnare! Vinsten skänktes naturligtvis
till förmån för Barncancerfondens Ebbas minne. Önskelåten var naturligtvis
Kenneth and the Knutters ”Jag heter Kenneth”.
Samma låt gick på repeat från KennethTältet utöver utställningsområdet och
dess publikdragande tävlingar. KennethTältet var dekorerat med banderoller,
flaggor och KennethPrylar. Utställningsområdet på Enoch Thulins flygplats
lockade 13 525 besökare och 60 utställare som alla fick möta Kenneth och den
världsunika klubben. 

Ø3 september, KennethMästerskapen. på den nya Boulebanan i Malmö
Folkets Park genomfördes den årliga kampen om inteckningen i den enorma
vandringspokalen.
Vinnare blev #148 Larsson, följd av #123 Mattisson och #2 Henriksson.
Ett stort grattis till medaljvinnarna och samtliga deltagare.               

Ø11 september överlämnades på Skanör Gästis ett medlemskap i
KennethKlubben till Kenneth Larsson från Alingsås. Det var en gåva från
familjen. KennethKlubben Söderslätt överraskade med flaggor, banderoller och
en ljuvlig sång till allas förnöjsamhet.



ØDen 26 september, väljs Kenneth G Forslund in som 1:e vice talman i
Sveriges riksdag. Kenneth står nu i tredje rang efter Kungen och 1:e talman
Andrea Norlén. 

Ø27 september, Till tonerna av vår namntionalsång överlämnades diplom och
plakett till ”Årets Kenneth2022” Kenneth M Persson. 
Motivering: ”För både sin visionära och praktiska förmåga att alltid ha rent
vatten i tankarna!”

Årets sista aktiviteter är:

Ø20 oktober, ”Pub-runda” i Malmö

Ø12 november, Gåsamiddag med Kenneth’s partner

Planera in dessa KennethKlubben Söderslätts aktiviteter 2022. 

Du finner mer på vår hemsida (www.kennethklubbensoderslatt.se).
Här hittar Du all information till Dig Kenneth som medlem i KennethKlubben

Missa inte heller Svenska Kennethklubben Söderslätts uppdaterade Facebooksida och
Instagram. Där kommer regelbundet ny information från den unika klubben.

Både Kennethklubbens moderklubb i Sundsvall och Kennethklubben Söderslätt fyller
30 år 2023 och jag vill redan nu förvarna om två stora aktiviteter ni samband med
detta.

· Lördagen den 25 mars kommer en stor festlighet gå av stapeln i klubbens
födelsestad Sundvall. Vi vill att så många som möjligt deltar och skall
undersöka möjligheterna till en gruppresa dit. 
· Lördagen den 29 april kommer vi fira att Kennethklubben Söderslätts 30-
årsjubileum i Malmö.

Boka redan nu in dessa aktiviteter i din kalender. Ytterligare information kommer
lite längre fram.

Vi har fått ta del av en sen nyhet. Årets Kenneth kommer att prata på biblioteket i
Färlöv utanför Kristianstad den 16 november kl. 18.00. Läs mera här. Detta är en
fantastisk möjlighet för dig som bor i krokarna att lyssna på hans kloka ord. Kom
ihåg att hälsa från Kenneth.

Jag vill också passa på att påminna om:

http://www.kennethklubbensoderslatt.se/
http://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/bibliotek/bra-att-veta-infor-ditt-besok/farlov/


· Att Svenska KennethKlubben Söderslätt varje vecka har ett ATG-spel på
V75 genom ATG-tillsammans.

· ”Kenneth’s Kungliga Öl” produceras av Hönsinge Hantwerksbryggeri för
KennethKlubben Söderslätt .
Du beställer dem här: www.honsingehantwerksbryggeri.se
Unik rabattkod för Kenneth är:  Kenneth! (Observera utropstecknet)

· Samtliga medlemmar i KennethKlubben Söderslätt får 20% rabatt på
tjänster hos Kenneths däck i Malmö. Ex vis däckhotell, montering, hjulskifte
mm….  www.kennethsdack.se

Som Ambassadör & Ordförande för KennethKlubben Söderslätt så ser jag fram emot
att få träffa Dig på våra aktiviteter.

Svenska KennethKlubben Söderslätt, 

En världsunik mötesplats för Kenneth i Skåne!

...om Du har något roligt att berätta eller vill att vi skall…. Hör av Dig
till kennethklubbensoderslatt@gmail.com

Med vänlig hälsning

Kenneth Henriksson #2
Stolt Ambassadör & Ordförande
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