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Gråsten 06/01-2018 

Formandens beretning 2017 

 

Det har igen været et år med fart på, fuld fart på.  

 

1. feb. forberedelserne til æblefestivallen startede.  

3. feb. var vi på Knøs Gård hvor vi bl.a. blev underholdt af Standup med Henrik Bruhn.  

12. marts var vi i Augustenborg for at opleve Als Revyen 2017 

Den 16. marts havde vi generalforsamling. 

I april var vi samlet for at finde ud af hvor mange timer vi ville besætte til årets ringridning, og 

der var opstartsmøde i Gråsten Musikfestival. 

Den 11. apr. startede vi med ældre i kørestol på indkøb. 

13. apr. var vi til påskefrokost hos Ragnhild.  

29. maj var vi i Legoland 

17. juli Sommerfest hos formanden 

24. juli var vi på Katrinesminde  

5. aug. KørestolRingridning  

9. aug. brunch ved Margrethes 75 års dag 

16. aug. Udeliv Dalsmark 5, 6300 Gråsten, Danmark 

Sidst i august havde vi det første kursus for kørsel på El-scootere  

2. sep. Med og uden handicap stævne i Ahlmannsparken.  

16. sep. Dragefestival i Vemmingbund 

26. sept. Blev vi færdige med KGGO nye skur, så alle KGGO´s ting nu er samlet et sted. 

29. sep. Frivillighedsfesten 

12-14. okt. Æblefestival 
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1. nov. Irisk aften på Knøs Gård 

3. dec. var vi til åbent hus i frivillighedshuset til markering af FNs internationale Handikapdag, 

her fik vi også mulighed for at vise hvem KGGO er og hvad KGGO står for. 

7. nov. Juleaften for alle i Gråsten opstartsmøde 

? nov. havde Aase Nyegaard inviteret KGGO på valgkaffe.   

23. nov. Julefrokost hos Ragnhild. 

24. & 25. nov. JUL med hjertet i Gråsten 2017 

2., 9. og den 16. dec. Julebasar ved Den Gamle Skomager 

21. dec. KGGO holdt Jule afslutning sammen med de frivillige 

24. dec. Juleaften for alle, i Gråsten. 

 

Vi har haft lidt udskiftning blandt vores frivillige, nogen har valgt at stoppe helt, andre holder pause, og vi 

har fået rigtig mange nye frivillige, i takt med at vi har fået flere ugentlige aktiviteter, det er jo dejligt at der 

er så mange der støtter op om det vi sætter i gang. 

 

Tidligere Bestyrelsesmedlem Henrik Karstensen har, efter uoverensstemmelse med formanden, valgt af at 

trække sig som bestyrelsesmedlem.  

 

Vores kasserer Thomas Lorensen har valg at trække sig, da han bl.a. ikke længere havde overskud til posten. 

Bodil Lundquist Brunnenberger vil fremover varetage regnskabet (hun er en af vores Frivillig) 
 
Margrethe Friis har også valgt at trække sig, af private årsager.  

Jeg vil her liste nogle af de ting op som KGGO laver: 

 Juleaften for alle i Gråsten (den 24/12 eftermiddag/aften) 

 Julehjælpsindsamling: Jul Med Hjertet i Gråsten 

 Ældre i Kørestol på indkøb 

 KørestolsRingridning 

 Handicap Stævne i Ahlmannsparken Med og Uden Handicap 

 ParaDart 

 ParaKegling 

 KGGO har en Parallelcykel som alle kan låne  
 KGGO er en af de bærende kræfter til det årlige Gråsten Musikfestival 

 KGGO arrangerer udflugter/ture for vores medlemmer/frivillige 

 KGGO er opfinderen af ÆBLEGRILLPØLSEN 

 Og meget mere   
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