
Socialt 

netværk af 

ligesindede 

handicappede  

Min Mission 

Mit navn er Svend Schütt, og jeg er kørestolsbru-

ger, jeg har i et årstid været på jagt efter ligestille-

de, som jeg kan dele livets glæder med, jeg har 

haft kontakt til forskellige handicapforeninger med 

henblik på at blive medlem, har også været med-

lem nogle steder for så på den måde få tilfredsstil-

let mit menneskelige behov, jeg har gentagende 

gange måttet konstatere at de foreninger brugte al 

deres tid på at have undt af medlemmerne og snak-

ker kun om hvor skidt det ser ud for os, og ingen 

kan gøre noget ved det. Sådan som landets økono-

mi ser ud for tiden, forstår jeg egentlig godt at der 

ikke er økonomi til at gøre livet lettere for os, og 

derfor kæmper jeg nu for at vi skal få det bedste ud 

af den situation vi nu er havnet i, jeg tror at det der 

var udslagsgivende for at kæmpe for min mission, 

er at en rigtig god ven en gang sagde til mig ”Se 

ikke tilbage, det er ikke den vej du skal” og hvor 

havde hun da bare ret. 

Sommeren over har jeg gjort tiltag for at finde 

mine ligestillede, det største var nok Kørestols-

Ringridningen til Torvedagene, det blev en kæmpe 

succes, lige gyldig hvem jeg spurgte om sponsora-

ter og hjælp til arrangementet, så indvilligede de, 

og der var stor interesse blandt forskellige aviser 

omkring arrangementet, sidst men bestemt ikke 

mindst, så var der et meget stor interesse blandt 

publikum og deltager. Jeg er nu ikke i tvivl om at 

det er den rigtige vej jeg bevæger mig i, og tog så 

skridtet til at få en forening op og stå, så det arbej-

dede jeg så rigtig hårdt for, og igen var medierne 

med på ideen, jeg fik ret hurtigt min ide spredt ud. 

Jeg indkaldte så til et møde i Ahlmannsparken, der 

kom 7 Kørestolsbruger og gangbesværede, jeg 

berettede om min mission, og bad derefter om 

respons, ALLE syv var ret enige om at de var 

kommet til den rigtige, og at det var den vej, vi 

ville, vi fik hurtigt valgt og konstitueret en besty-

relse, fandt et navn, og nu er vi i gang. Arbejdsop-

gaverne blev fordelt efter hvad vi er gode til, eller i 

hver tilfælde havde prøvet det før. 

 

KGGO 
Kørestolsbrugere og 

Gangbesværede i Gråsten 

Vi mødes vær torsdag i ulige 

uger på Gråsten Plejecenter. 

For mære info ring 61714607 

 

 

Foreningens formålsparagraf 

er at danne et socialt netværk 

af ligesindede handicappede. 

En forening hvor man kan mø-

des, udveksle erfaring ”bygge 

broer” og fællesskab. Vi skal 

ikke være en brokkeforening, 

men være en forening hvor vi 

vil tage positive briller på. Vi 

vil have det bedste ud af livet 

og situationen, ikke fylde hver-

dagen med ærgrelser og brok-

kerier.  

Denne fo lder  er  sponseret  af  

KGGO 

V/ Svend Schütt 

Ringgade d10 2. th 

Mail kggo@svend-s.dk 

CVR-nummer: 35310185 

AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492 

CVR-nummer: 35310185 



K ø r e s t o l s b r u g e r e  o g  g a n g b e s v ær e d e  

i  Gr å s t e n  o g  o m e g n .   

 

De gangbesværede og kørestolsbruger-

ne skal da også dyrke idræt. 

Og dette har vi sat os for at sørge for 

at de får mulighed for. Ligesom vi vil 

varetage de handicappedes interesser, 

og bl.a. tilbyde et fællesskab med lige-

stillede, men samtidig vil vi også bygge 

bro til resten af samfundet, således at 

det at være 

kørestols-

bruger eller 

gangbesvæ-

ret ikke skal 

være ensbe-

tydende 

med et liv i 

skyggen af 

samfundet. 

Foreningen har allerede på nuværende 

tidspunkt 9 medlemmer, og ledes af 

stifter og formand Svend Schütt.  

Bestyrelsen 

 

 

Kørestols forhindringsbane. 

KGGO 

V/ Svend Schütt 

Ringgade d10 2. th 

Mail kggo@svend-s.dk 

CVR-nummer: 35310185 

AL Bank reg. 5397 Kontonr. 

KørestolsRingridning 

2013 

Jeg blev inviteret til Vejle til Basket 

Landskampen  mellem Danmark og Lu-

xembourg, det i sig selv var en stor ople-

velse, i pausen blev der så spillet køre-

stolsbasket, men inden de store drenge 

gik i omklædningsrummet for at planlæg-

ge 2. halvleg, stillede de op på række 

mens kørestolsspillerne kørte i stilling til 

deres showkamp, og her viste de så deres 

respekt for kørestolsbasket, med kon-

fetti og det hele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svend Schütt             

Formand  

Phoebe Tanja Busch 

Nedergaard             

Kasserer 

Thomas Lorensen             

Bestyrelsesmedlem 
Svend Agertoft                                    

Bestyrelsesmedlem                   

Jørgen Howy 

Suppleant  

Peter Skov Jørgensen deltog også i vores 

KørestolsRingridning, han er ikke alene 

medlem i Muskelsvindfonden og frivillig 

på Grøn koncert, han er også formand 

for Vejles Handicapråd og formand for 

DH Vejle. 


