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KGGOs medlemmer er mennesker som alle andre, blot 
med et synligt handicap. 

Alle mennesker har brug for fælleskab, sport, aktivite-
ter, sammenkomster og udflugter, hygge og spisning. 
Vi mødes på Graasten Plejecenter i ulige uger om tors-
dagen kl. 15, hvor vi får kaffe og kage samt informerer 
hinanden om nye tiltag og gode ideer 

Det er her KGGO kommer ind og hjælper med at få det 
arrangeret. Vores formand Svend Schütt gør sammen 

med bestyrelse og medlemmer et uvurderligt arbejde og hjælper med at få tinge-
ne sat i gang.  

Svend arbejdede i mere end et år på, at få anskaffet en parallelcykel, som alle  
kan  booke og cykle på. Svend har søgt fonde for at kunne anskaffe den til en 
sum af kr. 51.000. Heldigvis stillede IP Nordic en plads til rådighed, hvor den 
står i tørvejr og kan lade op.  

Der bliver keglet, spillet dart, ParaDart, KørestolsRingridning hvert år til Torve-
dagene i Graasten. Samtidig er vi flere, der er på banen hvert år, hvor vi har stå-
et i forskellige butikker og samlet varer ind til dem der har brug for julehjælp. 

Selvfølgelig arrangeres der også Juleaften for alle i Graasten. Der bliver søgt 
om mange sponsorater og de lokale er meget villig til at give noget. 

KGGO gennemfører lokale kurser, der gør trafikanterne mere sikre og vi fortæl-
ler om det lokalt gennem medierne og fra mund til mund og nu også med en ny 
flot folder. Svend Schütt fik overrakt GF Fondens Nationale Trafikpris. Med 
prisen fulgte kr. 9000 til kurser i Graasten. GF Fonden har desuden besluttet at 
støtte et kursus, som KGGO skal arrangere i Sønderborg.  

Det er meget vigtigt, at endnu flere får gavn af KGGOs erfaring og viden.  

Da jeg for nogle år siden blev spurgt, om jeg ville være protektor for KGGO var 
jeg ikke i tvivl om at sige ja. Det er så berigende at kende den positivt stædige 
Svend, der nok skal sørge for at holde fast og alle de andre dejlige medlemmer. 
Tænk hvor KGGO gør en kæmpe forskel!!! 

Hvis I har lyst, så meld jer ind i foreningen.  

Mange dejlige sommerhilsner  

Aase Nyegaard  

Protektor for KGGO 
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Medlemmerne i KGGO Dart/
ParaDart havde i lang tid set frem 
til denne dag, de havde trænet rig-
tig meget og havde store forvent-
ninger til sig selv, nemlig ikke at 
skulle slutte efter første runde. 

Vi må sige de gjorde det godt. 
KGGO Dart/ParaDart var med 
ved Rehabiler ligaens 2. runde 
29.marts 2018 i Gråsten. Rehabi-
ler ligaen er arrangeret at Dart-
klubben Royal og Vejle Rolling 
Devils begge klubber er fra Vejle, 
turneringen slutter, efter 6 runder, 
i Thorup strand, sammen med 
Gutterne på Kutterne. 

Dagen startede kl. 9 hvor jeg sam-
men med KGGO´s frivillige, fik 
stillet salgsboden op, for lidt for-
plejning skal der jo til, præcis kl. 
10.00 var vi klar, alle spillerne fra 
hele Danmark, som har spillet Pa-
raDart i rigtig mange år, ham der 
har spillet længst har spillet i 28 

år, var nu også kommet. 

Formanden for Dartklubben 
Royal, Heinz Dahl, holdt en 
kort åbningstale, fortalte lidt om 
reglerne og lavede holdopde-
ling, nu var vi så i gang. 

Modsætning til øvrige arrange-
menter som KGGO har stået 
bag, så fik vi denne gang en 
lille udfordring, der var ikke 
rigtig plads til tilskuerne, lige 
pludselig var der også 7 presse-
folk med det helt store film ud-
styr og kameraer, jo KGGO var 
nu kommet i fokus, hvilket vi 
helt klart er super glade for. 

Der var i alt opstillet 6 baner, 
KGGO havde 5 spillere med på 
dagen i alt spillede 11 dart. 

Nu var halvdelen af dagen så 
gået, tro det eller lad vær, men 
KGGO havde stadig 5 spillere 
med, vi kunne slet ikke få arme-
ne ned, og jeg var stolt over at 
vi stadig var med.  

Så kom vi så til de 4 slutrunder, 
ja også her havde KGGO stadig 
5 spillere med, ja de fem spille-
re var med hele vejen, vi er bare 
så dygtige, hvilket også afspej-
lede sig i ansigterne hos vores 5 
spillere, de var, med god grund, 
meget stolte. 
Resultat fra Rehabiler ligaen 
runden 29.marts 2018 i Gråsten 

Skærtorsdag den 29. marts, 2018 
blev en stor dag for KGGO  
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Trafiksikkerhed. 
ERFARING OG VIDEN PÅ VEJEN: En el-
scooter, el-kørestol eller mini-crosser giver be-
vægelsesfrihed til mennesker, der af den ene 
eller anden grund ikke kan bevæge sig til fods 
eller på cykel. Men det kræver både viden og 
erfaring at bevæge sig omkring på de små popu-
lære køretøjer - ellers kan det hurtigt ende galt.  
GRÅSTEN I FRONT: Onsdag den 9. maj kom-
mer Gråsten på danmarkskortet, når foreningen 
KGGO (Kørestolsbrugere og Gangbesværede i 
Gråsten og Omegn) modtager den nationale 
trafikpris fra GF Forsikrings fond. KGGO mod-
tager prisen for sine kurser, der hjælper med at 

gøre trafikanterne mere sikre i trafikken. Målet 
er at udbrede ideen til resten af Danmark. 
Det er foreningens formand Svend Schütt, der 
tager imod, når GF Trafikpris overrækkes til 
KGGO onsdag den 9. maj klokken 10.00. Pris-
overrækkelsen foregår i Ahlmannsparken, Ahle-
feldvej 4, 6300 Gråsten, hvor pressen er vel-
kommen til at deltage. 
Program: 
- Velkomst ved Svend Schütt fra KGGO. 
- Trafikkomiteens tale ved Gunnar Hansen, der 
fortæller om baggrunden for prisen til KGGO.  
- Jens Hønholt fra GF Grænsen overrækker GF 
Trafikpris. 
- Svend Schütt takker for prisen og fortæller 
mere om foreningens arbejde. 
- Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), 
takker for prisen på kommunens vegne. 
- Kaj Nielsen fra Gråsten Forum takker på by-
ens vegne. 
-KGGO´s Protektor Aase Nyegaard siger et par 
ord. 
Derefter vil der være mulighed for at interviewe 
og tage billeder af KGGO-medlemmer i trafik-
ken i nærheden af Ahlmannsparken. 
Hjælp til selvhjælp over hele Danmark 
GF Trafikpris gives til initiativer, der fremmer 

 
Resultat fra Rehabiler ligaen runden 29.marts 2018 i Gråsten 
 
Spil for nr. 1 i puljen 

1. Jesper Andersen  TVIS  20 point 
2. Yvonne Post  Potten  18 point 
3. Carl Chr. Pedersen  KGGO  16 point 
4. Marianne Schmuck  KGGO  16 point 

 
Spil for nr. 2 i puljen 

1. Frank Bjerregaard Hansen TVIS  15 point 
2. Torben Sørensen  Vejle Rolling Devils 13 point 
3. Kim Nielsen  Potten  11 point 
4. Karina Schrøder  KGGO  11 point 

 
Spil for nr. 3 i puljen 

1. Pierre Petersen  Vejle Rolling Devils 10 point 
2. Ole Østerballe  TVIS  8 point 
3. Marianne Külper  KGGO  6 point 
4. Henning Callesen  KGGO  6 point 

GF Fondens Trafiksikkerhedspris 2018 
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trafiksikkerheden i Danmark ved at anvise kon-
krete lokale løsninger, der kan udbredes til an-
dre dele af landet. Prismodtagerne vælges af en 
trafikfaglig komite, hvor Jesper Sølund, doku-
mentationschef i Rådet for Sikker Trafik, er 
formand. 
Ud over hæderen modtager KGGO støtte til at 
gennemføre nye kurser, i første omgang i Grå-
sten - og senere på året også i Sønderborg. 
Rasmus Gade Kommunikationskonsulent GF 
Forsikring skrev efterfølgende:   
Trillende ildsjæle fik national trafikpris 
GRÅSTEN I FRONT: Hvorfor vente på at 
ulykkerne sker, når de kan forebygges gennem 
kurser og erfaringsudveksling med andre køre-
stolsbrugere og gangbesværede?  
 
Foreningen KGGO fra Gråsten fik onsdag over-
rakt den nationale trafikpris fra GF Forsikrings 
fond for sit store arbejde med lokale kurser og 
information. 
Mange gangbesværede eller kørestolsbrugere 
anskaffer sig en el-scooter, el-kørestol eller mi-
ni-crosser for at komme hurtigt rundt i trafik-
ken. Men alt for mange har ingen viden om de 
særlige risici, der er ved at bruge køretøjet. De 
kører ofte rundt på vejene, som om de stadig 
kørte bil. Og det skaber farlige situationer i tra-
fikken - situationer, som kan undgås. 
I foreningen KGGO (Kørestolsbrugere og 
Gangbesværede i Gråsten og Omegn) venter de 
ikke på, at ulykken sker, eller at andre gør noget 
ved sagen. De har selv taget affære og har gjort 
Gråsten til foregangsby for trafiksikkerhed for 
den ofte oversete trafikantgruppe.  
Derfor har KGGO gjort sig fortjent til GF Tra-
fikpris. 
 Borgerne lyser op Det var Ahlmannsparken, 
der dannede rammen om prisoverrækkelse, hvor 
Gunnar Hansen fra GF Fondens trafikpriskomi-
te motiverede, hvorfor netop KGGO har gjort 
sig fortjent til prisen: 
- I gennemfører lokale kurser, der gør trafikan-
terne mere sikre, og I fortæller om det lokalt 
gennem medierne og fra mund til mund - og nu 
også i en ny flot folder. 
Jens Hønholt fra GF Grænsens bestyrelse over-
rakte GF Trafikpris til formand Svend Schütt. 
- Med prisen følger 9000 kroner til kurser her i 
Gråsten. Og så kan jeg da endda fortælle, at GF 
Fonden har besluttet yderligere at støtte et kur-

sus, som I vil holde i Sønderborg om kort tid. 
På den måde kan endnu flere få gavn af jeres 
viden og erfaring, sagde Jens Hønholt En vok-
sende udfordring Det er GF Fondens håb og 
ønske, at kurserne vil blive udbredt til hele Dan-
mark. For behovet for at få fokus på kørestols-
brugere og gangbesværede i trafikken er stort. 
Sidste år blev der i følge Vejdirektoratet regi-
streret ti trafikulykker med el-scootere og mini-
crosser i Danmark. Et tal, der risikerer at vokse, 
hvis ikke der sættes ind med forebyggende ind-
satser. For antallet af de små smarte køretøjer 
vil stige i de kommende år - blandt andet fordi 
der kommer flere ældre. 
- Vi skal forebygge ulykkerne gennem informa-
tion og praktisk kunnen. Vi skal ikke vente på, 
at ulykkerne sker, og nogen kommer til skade, 
fortsatte Jens Hønholt. 
Store lokale roser. 
At KGGO har hentet en national trafikpris til 
Sønderborg Kommune, afføder stor respekt i 
lokalsamfundet. Sønderborgs borgmester, Erik 
Lauritzen (S), ønskede KGGO stort tillykke og 
takkede for prisen på kommunens vegne: 
- Tak til GF Fonden for at få øje på det her pro-
jekt og for at anerkende det. Som borgmester er 
det en stor glæde at bo i et område, hvor der er 
så mange frivillige og ildsjæle, som der er her i 
vores lokalområde. 
Borgmesteren anerkendte også, at gruppen af 
kørestolsbrugere og gangbesværede trafikanter 
let risikerer at blive overset . - Men her har I 
valgt den helt rette protektor, nemlig vores tek-
nik- og miljøudvalgsformand (Aase Nyegaard, 
red.), tilføjede Erik Lauritzen med et smil. 
I sin takketale havde Svend Schütt dog også en 

opfordring med til borgmesteren: 
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- Jeg er glad for og stolt af prisen, vi har fået. 
Og jeg har selvfølgelig også et håb om, at kom-
munen vil gøre mere. Det, I gør nu, er slet ikke 
nok, lød den kontante melding fra Svend Schütt. 
En melding, som borgmesteren kvitterede for 
og lovede at tage med tilbage. Også protektor 
Aase Nyegaard kvitterede for KGGO's indsats, 
der ikke mindst består af mange sociale aktivi-
teter for medlemmer og frivillige. 
- Svend, du er meget "positiv stædig". Og det 
sociale samvær, som I skaber med jeres mange 
aktiviteter, er noget ganske særligt, fastslog 
Aase Nyegaard.  
Også Kaj fra Gråsten Forum takkede for prisen 
på byens vegne og fremhævede i særlig grad 
Svend Schütt som ildsjælen i front. 
Nytænkning og hjælp til selvhjælp  
GF Trafikpris gives til initiativer, der fremmer 
trafiksikkerheden i Danmark ved at anvise kon-
krete lokale løsninger, der er nytænkende, er 
hjælp til selvhjælp, og som kan udbredes til 
andre dele af landet. 
Prismodtagerne er valgt af en trafikfaglig komi-
te, hvor Jesper Sølund, dokumentationschef i 
Rådet for Sikker Trafik, er formand. 
 LOKAL STOLTHED: KGGO's formand, 
Svend Schütt, er her flankeret af talerne ved 
prisoverrækkelsen. Borgmester Erik Lauritzen, 
protektor Aase Nyegaard, Jens Hønholt fra GF 
Grænsen, Kaj Nielsen fra Gråsten Forum og 
Gunnar Hansen fra GF Fondens trafikpriskomi-
te.  
 DET SOCIALE I HØJSÆDET: Samværet er 
en væsentlig del af KGGO's succes. Foreningen 
har arrangementer året rundt, hvor både med-
lemmer og frivillige er med.  
 RØRT FORMAND: Det var en tydeligt bevæ-
get formand, Svend Schütt, der tog imod aner-
kendelsen fra GF Fonden.  
 

(Foto: Alex Tran/GF Fonden) 
Svend skrev efterfølgende:  
Nu hvor den værste rus har lagt sig, er jeg 
klar med en opdatering. 
Jeg modtog  ̧på vejene af KGGO, i går ons-
dag den 9. maj, GF Fontens Trafikpris, jeg 
havde jo i nogen tid kendt programmet, men 
havde ikke lige forberedt mig så meget, ift., 
selve afviklingen, hvordan jeg ville reagere 
på de mange taler som var på programmet, 

jeg havde rigeligt i at koncentrere mig om de 
to taler jeg selv skulle holde, så jeg er da me-
get glad for at Pernille og Rasmus, som var 
dem fra GF der lige som havde det store 
overblik, hele vejen, både før og under sean-
cen, tak for den støtte i gav. 
Efter at jeg selv havde budt velkommen, så 
gik det løs, jeg må tilstå, jeg fik ikke det hele 
med i detaljer, jeg kunne slet ikke nå at kon-
sumere al den positivitet der kom i en lind 
strøm. 
Derfor er jeg også glad for at, Rasmus, efter-

følgende har lavet en artikel, hvor jeg havde 
mulighed for at opsummere. 
Stor tak til Jes Kørelærer, Claus og Brian fra 
Moberg´s Køreskole, tak Kent fra Jørgen 
Iversen som stillede ekstra scootere til rådig-
hed, til videooptagelserne.  
Stor tak til Gunnar Hansen fra GF Fondens 
trafikpriskomite, som fortalte hvorfor vi hav-
de fået prisen, også en stor tak til Jens Høn-
holt fra GF Grænsens bestyrelse som overrak-
te GF Trafikpris til mig, tak til Sønderborgs 
borgmester, Erik Lauritzen 
, som ønskede KGGO stort tillykke og takke-
de for prisen på kommunens vegne, tak til 
vores protektor Aase Nyegaard, Svend, du er 
meget "positiv stædig". Ja det er jeg vel, og 
som du ser så lønner det sig. Stor tak til Kaj 
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Nielsen fra Gråsten Forum som takkede 
for prisen på byens vegne og for den 
utrolig fin kurv du havde med til mig, 
også en stor tak til fotograf Alex Tran/
GF Fonden, som lagde meget vægt på at 
få videodokumenteret, kørslen i trafik-
ken, er meget spændt på at se det færdige 
resultat, godt der ikke kom politi forbi, 
da du nærmest hang på hovedet, bag på 

el
-

scooterren, for at lave de bedste optagel-
se.  
Slutteligt vil jeg takke alle gæster og 
pressefolk der var med og udviste stor 
interesse for seancen, uden jer ville det jo 
ikke ha været det samme. 
Jydske Vestkysten skrev: 
 
Gråsten: Kørestolsbrugere og Gangbe-

sværerede i Gråsten og Omegn - bedre 
kendt som KGGO - modtager nu GF For-
sikrings Fonds nationale trafikpris for sit 
arbejde med at øge trafiksikkerheden. 
Seneste har KGGO stået bag et kursustil-
bud til brugere af el-scootere om hvordan 
man placerer sig i trafikken. Det bliver  

KGGOs formand, Svend Schütt, der modta-
ger prisen ved en recpetion i Ahlmannspar-
ken onsdag den 9. maj. Her vil Gunnar Han-
sen fra trafikkomiteen fortælle om baggrun-
den for valget af KGGO til trafikprisen, lige-
som borgmester Erik Lauritzen og Kaj Niel-
sen, Gråsten Forum, vil takke for prisen, som 
overrækkes af Jens Hønholt fra GF Grænsen 
til Svend Schütt. 
Protektor for Kørestolsbrugere og Gangbe-
sværede i Gråsten og Omegn, lokalpolitiker 
Aase Nyegaard taler også ved receptionen. 
GF Trafikpris gives til initiativer, der frem-
mer trafiksikkerheden i Danmark ved at an-
vise konkrete lokale løsninger, der kan ud-
bredes til andre dele af landet. Prismodtager-
ne vælges af en trafikfaglig komité, hvor 
Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet 
for Sikker Trafik, er formand. 
 
 

 
Ud over hæderen modtager KGGO støtte til 
at gennemføre nye kurser, i første omgang i 
Gråsten - og senere på året også i Sønder-
borg. 
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Moberg´s Køreskole: Claus Damm Johansen, Jes Kørelærer, og Brian Iversen 

Borgmester Erik Lauritsen, Jens Hønholt fra GF Grænsen, Kai Nielsen fra Gråsten fo-
rum, Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget  i Sønderborg Kommune og 
protektor for KGGO, Forretningsfører Gunnar Hansen på vejene af Trafikkomiteen, Pris-
modtager stifter og bestyrelsesformand Svend Schütt  
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           Sådan ser vores nye logo ud 
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Så kom de nye RollUps og Beach Flag, som Sydbank 
Gråsten har doneret., der var penge nok til 2 af hver, vi 
takker rigtig mange gange.  
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Rundvisning i Slotshaven, med Fotograf og tidligere Slotsbetjent Søren Gülck  

Torsdag den 31/5 var vi 11 på en rundvisning i slotshaven, den tidligere Slots-
betjent Søren Gülck fortalte mange spændende historier, både om slotshaven, 
men også om slottet, det var helt sikkert ikke sidste gang vi var i Gråsten Slots-
have ned Søren, efterfølgende fik kaffe og lagkage på Det Gamle Rådhus. 
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Frivillig hjælper ved indkøb 

 

Der er mange forskellige grunde til at man melder sig som frivillig hjælper. 

De fleste har for mange ledige timer i daglig dagen hvor de ikke kan få tiden til at gå. Og 
melder sig så som frivillig , så er den tid da gået med noget fornuftigt. 

Jeg kan sagtens få mine dag timer til at gå, jeg elsker bare at hjælpe andre mennesker, nok 
især dem som ikke kan klare hverdagen lige så let som vi andre.  

Tirsdag formiddag står jeg klar over ved Brugsen i Gråsten og venter på at Taxa bussen 
kommer med de personer som har brug for min hjælp ” Gad vide hvor mange vi er i dag 
” vi plejer at være fire bruger og en hjælper til hver.  

Så futter vi af ind i Brugsen når alle er kommet og har fundet deres indkøbs liste frem. 
Brugeren ved efterhånden hvor tingene ligger og jeg syns det er skide hyggeligt når vi 
kommer kørende ind mellem hylderne og der så pludselig bliver sagt ”stop” vi skal lige til 
bage og ha en sandkage med til kaffen.  

Det er en fornøjelse at se brugeren kikke på hylderne og finde ting som de måske ikke 
plejer at købe, men lige har lyst til. Der bliver skam også tjekket dato på varerne, de ved jo 
godt at holdbarheden i hvert fald skal række mindst en uge.. Når vi så er færdige med at 
handle kommer det mest hyggelige, vi får kaffe som er sponsoreret af Brugsen og kage 
som Lagkage huset sponsorerer.  

Der bliver snakket godt over kaffen, vi fortæller lidt om vores børn og brugeren fortæller 
lidt om sine .Der bliver fortalt vitser 
og jeg nyder når det er brugeren der 
kommer med en lille vits og se dem 
grine over hele hovedet og kan se de 
virkelig nyder turen. 

Når du læser dette her og har lyst til 
at komme med ud at handle, så kon-
takter du bare (Næstformand)  Ragn-
hild Nissen eller (Formand) Svend 
Schütt. I vil ikke komme til at fortry-
de det, vi hjælper skal nok sørge for 
at i får et hyggeligt indkøb, 

 

                                                             
Jette Lyk. 
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GF fonten ar sponseret udgifterne i forbindelse med tre scooterkurser som vi afvik-
ler på følgende måde. 

 

Gråsten den 23/5 

Gråsten den 15/8 

Sønderborg 21/8 

Mere info og tilmelding sker på mail@kggo.nu eller på telefon 61714607 

KGGO har en flagstangsholder 

Alle foreninger i Gråsten kan låne denne, når de 
har en begivenhed de ønsker at fejre.  

Mere info på mail@kggo.nu eller på telefon 
61714607 
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KGGO har fået en Scene 

Stor tak til Gråsten Forum 

Den mobile scene som Gråsten Forum købte for et par år siden, er nu doneret til 
KGGO. 

Scenen er overdraget til KGGO i håb om at foreningen vil være behjælpelig med at stå 
for booking, vedligehold og opsætning af scenen til kulturelle arrangementer i Gråsten
-området.  

”Scenen er indkøbt til at danne en ordentlig ramme om musikalske og kulturelle arrangementer i hele 
Gråsten-området. Ved at videregive ansvaret for den mobile scene til KGGO, håber Gråsten Forum, 
at den vil blive brugt fornuftigt og altid være i ordentlig stand”, er ønsket fra Formand Jakob 
Petersen, Gråsten Forum. 

Det er meningen at alle foreninger skal kunne booke scenen og KGGOs indtægter for 
leje af mobilscenen, skal kunne betale driften og vedligehold.   
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              KGGO FYLDER 5 ÅR 

 
Den 24/10 2013 holdt KGGO sin stiftende generalforsamling. 
 
5 år er lang tid, men hol da op de 5 år er gået hurtigt, og hvor har vi oplevet me-
get i de 5 år. 

Jeg vil her liste nogle af de ting op som vi 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 

 Vi har en Parallelcykel som alle kan låne 

 Vi er en af de bærende kræfter til det årlige Gråsten Musikfestival 

 Vi arrangerer udflugter/ture for vores medlemmer/frivillige 

 Vi er opfinderen af ÆBLEGRILLPØLSEN 

 Modtager af GF Fondens nationale trafiksikkerheds pris 
Og meget mere 

 
Det skal da fejres i år. 
I den anledning holder vi den 21/7 2018 kl. 13.00 en fødselsdags fest, på for-
eningens adresse Dyrkobbel 141E 6300 Gråsten, vi vil hermed invitere medlem-
mer, støtte medlemmer, vores frivillige, FaceBook følgere, forretningsforbindel-
ser venner og bekendte og familie, alle er velkommende. Vi vil på dagen natur-
ligvis have grillen fyldt op med vores lækre Æblegrillpølser og lidt koldt at drik-
ke vil der også være. 
Skulle du have lyst til at give KGGO en gave, på dagen, så vil det være rigtig 
find med en pengedonation eller et gavekort til Gråsten Handel.  

Håber vi ses 
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Ny bagvæg til scene, Stor tak til TopTryk 

Hvert år anvender vi en del af vores overskud til velgørende projekter. 
Vi støtter primært projekter omkring børn i Danmark og har bla. et samarbejde med 
Danske Hospitalsklovne, vi producerer gratis malebøger til børnehaver i hele Dan-
mark og med ”Nissernes Julekalender” kan vi både glæde børn, der er indlagt på sy-
gehuse og dedikere overskuddet til Danske Hospitalsklovne. 
Det også vigtigt for os, at Toptryk er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og derfor 
støtter vi også lokale, velgørende projekter ligesom vi hjælper mange foreninger med 
tryksager, plakater, bannere etc. til kostpris. 

Mange hilsener 

Palle Bo Schmidt – TopTryk Grafisk | Druckhaus Nord 
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Nyt tag  til scene, Stor tak til Knud Erik Heissel  

KNUD ERIK HEISSEL A/S  

Knud Erik Heissel startede i 1979 med blot en enkelt lastbil, men i dag råder vi over en 
flåde på 39 biler og har 57 ansatte. 

Vi vægter kvalitet, sikkerhed og miljø i vores daglige arbejde højt, og har derfor en be-
skreven kvalitets- og miljøpolitik, som vi arbejder aktivt med. 

Vi kan tilbyde en meget alsidig vognpark, og dygtige og velmotiverede ansatte, – og vi 
dækker mange former for transport, bla.: renovationskørsel for 1 storkommune i Sønder-
jylland, industrirenovation i hele Sønderjylland, kørsel med sand/grus, samt stykgods-
kørsel, og kurerkørsel i ind og udland. 

Udover transport tilbyder vi også bla.: lagerhotel, affaldssortering, containerudlejning, 
tankanlæg, vejning, ligesom vi har eget værksted og malekabine. 

Vores motto er: 

“Transport til tiden, – klare linier, – tilfredse kunder og medarbejdere.” 
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ParaDart turnering i vejle  

High Five Meyra Dart 2018  

Vi havde samlet et hold som tog til stævne i vejle hvor der blev spillet om penge det er første gang vi skulle prøve 
det og troede da heller ikke at vi skulle komme hjem med pengepræmier  vi så det som en god træning til de næste 
ParaDart turneringer vi har meldt os til. 

Holdet som bestod af fire spillere var Marianne Schmuck, Marianne Külper, Karina Schrøder samt undertegnede.  
Det var sådan opdelt at der skulle spilles double som var Marianne Külper og mig, single var så Marianne 
Schmuck og Karina. 

Man kunne mærke spændingen allerede ude på p-pladsen den blev da ikke mindre af at vi kom ind, hold da op 
adrenalinen kørte. Der blev lidt mere ro på da vi kom i gang med spillet, som bare gik ret godt for os alle fire så 
da de indledende runder var spillet færdige, og vi så også var i semifinalen gik det først rigtig op for os at nu var vi 
også tæt på at skulle spille om penge, puha så steg pulsen igen vi klarede det . 

Kl var efterhånden mange, tiden var knap og sulten var kommet til os alle, men vi manglede lige de sidste kampe 
som var finale. Der var meget på spil spænding og sved blandede sig hos os alle tror jeg også ”tilskuerne” der var 
ret tæt kamp til det sidste hvor vi måtte se os slået af et meget stærkt og dygtigt hold, vi fik en flot anden plads 
som vi fik vores første pengepræmie for helt uforventet, den blev overagt under fællesspisningen vi er og kan kun 
være stolte af resultatet da vi som sagt kun har spillet i omkring et år. 

Jeg håber det kan blive til mange flere ture og turneringer i fremtiden  

Carl Chr Pedersen også kaldet Calli  
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Dart/ParaDart 

  

Dart er for alle MED og uden handikap  

Der bliver spillet alle onsdage i lige uger 
er det fra kl 14 til 17 ulige uger fra kl 19 
til 22 det foregår i kælderen i Ahl-
mannsparken hvor det sociale er i højsæ-
de der bliver snakket, grinet, spillet holdt 
pause. Hvis man har lyst til at se og være 
med på holdet kan det kun anbefales at 
kikke ind. 

Der har også været afholdt paradart tur-
nering her i foråret hvor kggo var godt 
repressenteret 

Der bliver også stillet hold til turnering i 
vejle den 19 maj og senere i Tvis/
Holstebro ” så der bliver trænet” måske 
vii har en ny verdensmester her i KGGO. 

Jeg kan kun sige at for mit vedkomne 
giver det så  

meget at være en del af dette hold så kom 
frit frem og vær med  

Calli  

Medlemmer af KGGO - kørestolsbrugere 
og gangbesværede i Gråsten og omegn er 
i gang med den ugentlige træning. 

 

- Jeg kommer for hyggens skyld. Jeg 
bliver altid i godt humør af at være her. 
Det er et frikvarter fra hverdagen, siger 

Marianne Schmuck, der har været med 
fra begyndelsen i oktober 2016. 

 

Hun har to nedslidte skuldre og lider af 
hypermobile syndrom, hvilket giver kro-
niske smerter. Alligevel møder hun altid 
op til dart. 

 

- Spillet anhænger meget af, om det er af 
de gode eller dårlige dage. Hvis jeg ikke 
kan med højre, så spiller jeg bare med 
venstre hånd, siger Marianne, der har et 
fleksjob. 

 

Marianne havde ikke spillet lidt dart før, 
inden hun kom med i klubben, men det lå 
11 år tilbage. Nu spiller hun også gerne 
derhjemme med sin mand. 

- Jeg kunne huske reglerne, men det med 
at ramme gik ikke så godt. Nu går det 
meget bedre. 

 

Dart/ParaDart 

Da jeg i en alder af 61 år blev førtidspen-
sionist gik mit liv bare i stå, hvad skulle 
jeg dog lave, konen går på      arbejde så 
der var lige pludselig meget tid, men til 
hvad dog, jo gå nogle ture som jeg jo 
også elsker men var det nok. Nej vel, så 
kom en af vores venner på besøg han 
siger kik dog ned i Ahlmannsparken i 
kælderen der spiller KGGO dart hver 
onsdag, og det gjorde jeg så ,det  jeg har 
bestemt ikke fortrudt.   

Jeg har fået nye venner og med det mere 
socialt samvær jeg kommer hjem med 
nye input det giver bare så  meget  man 
bliver ”bidt af det” så nu har konen givet 
tilladelse til at jeg har en dartskive i stuen 
så jeg også kan træne herhjemme. Så det 
kan vel kun blive bedre (håber jeg)  

Glæder mig til onsdag  

Calli  
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Vi skulle have udskiftet 
de bolde som tagstativet 
samles med, derfor done-
rede Gråsten Maskinser-
vice A/S nye bolde, mø-
trikker og skiver i rustfri 
stål, det siger vi mange 
tak for. 

Nygade 13 6300 Gråsten Tlf.: 74653365  
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Jeres lokale værksted, som klarer stort 
set alle opgaver, store som små. 

 
V. Frank Rath Nissen 

Lammehaven 2 Elstrup 

6430 Nordborg 

Web: Als-Service.dk 

Mail: FNissen1@gmail.com 
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Find os på FB her 

 

  

KGGO  
Kørestolsbrugere og Gangbesvære-
de i Gråsten  

KGGO  

V/ Svend Schütt  

Dyrkobbel 141 E 

mail kggo@svend-s.dk  

CVR-nummer: 35310185  

AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492  

KGGO FYLDER 5 ÅR 

Den 24/10 2013 holdt KGGO sin stiftende 
generalforsamling. 

5 år er lang tid, men hol da op de 5 år er gået 
hurtigt, og hvor har vi oplevet meget i de 5 år. 

Det skal da fejres i år. 

I den anledning holder vi den 21/7 2018       
kl. 13.00 en fødselsdags fest, på foreningens 
adresse Dyrkobbel 141E 6300 Gråsten, vi vil 
hermed invitere medlemmer, støtte medlem-
mer, vores frivillige, FaceBook følgere, for-
retningsforbindelser venner og bekendte og 
familie, alle er velkommende. Vi vil på dagen 
naturligvis have grillen fyldt op med vores 
lækre Æblegrillpølser og lidt koldt at drikke 
vil der også være. 

Skulle du have lyst til at give KGGO en gave, 
på dagen, så vil det være rigtig fin med en 
pengedonation eller et gavekort til Gråsten 
Handel. 

 Indslag der ønskes med i næste nummer sendes til   

optimisten@kggo.nu  

mailto:kontoret@kggo.nu

