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Ældre i Kørestol på ind-
køb 
Tirsdag den 11/4 skete det så, KGGO 
fik, efter mere end et års arbejde, ende-
lig skabt økonomi til at igangsætte, Æl-
dre i Kørestol på indkøb. 

Der er forvejen i Gråsten en indkøbs-
ordning Ældresagen Gråsten skriver på 
deres hjemmeside ” Indkøbsturene er 
åbne for alle pensionister fra området 
Adsbøl, Kværs, Tørsbøl, Snurom, Rin-
kenæs, Alnor, Egernsund og Gråsten” 
dog gælder det ikke folk i kørestol og folk som ikke 
kan undvære deres rollator på indkøbsturen. Jeg har 
undret mig meget over denne sortering, og tog derfor 
kontakt til den ansvarlige, jeg udbad mig en forkla-
ring.  

Forklaringen er at ”kørestole og rollato-
rer tager for meget plads” det lyder jo 
som en god forklaring, jeg mener dog at 
det måske netop er de borgere som de 
frasorterer det egentlig har mest brug 
for tilbuddet, men min mening gjorde 
ingen indtryk på den ansvarlige. 

Derfor begyndte jeg for lidt over et år 
siden at skaffe økonomi til at KGGO 
kunne tilbyde ”Ældre i Kørestol på ind-
køb” der er pt. 3 borgere tilmeldt og 2 
frivillige hjælpere.  

Nu er vi så i gang og tiden vil vise om 
vi kan fortsætte i 2018 

DART/PARADART 

Da vi onsdag den 22/3 klokken 14:00 

mødte op til dart, ventede der os en 

kæmpe skuffelse.  

Nogle havde nemlig taget vores udstyr. 

  

Vi efterlyser derfor: 

-1 Dartskive 

- 11 sæt pile 

- 6 Led Lygter 

 1 Taske 

Håber at nogen finder det, så vi snart 

kan komme til at spille Dart igen. 

Du kan kontakte formanden på 

61714607 eller Syd- og Sønderjyllands 

Politi på 114 

Da vores KGGO medlem Thomas Lo-

rensen hørte det, skyndte han sig til ta-

sterne og skrev en opdatering på vores 

facebookside.  
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Her skrev han: 

"Det er sku da forkasteligt at nogen fin-

der på at stjæle. 

KGGO har fået stjålet alt deres dartud-
styr, vi må hjælpe med at få penge hjem 
så de kan købe noget nyt udstyr, jeg har 
sat 1ooo  
kroner ind på deres konto AL Bank reg. 
5397 Kontonr. 0243492 MobilePay 
61714607" 

Vi er utrolig glade for at der findes så-

dan mennesker som Thomas, menne-

sker med så stort et hjerte gør at vi igen 

kan blive optimister i KGGO dart. 

Der skal dog siges at alle beløb er vel-

kommen store som små, vil blive taget 

mod med stor glæde.  

Der også blevet bestilt nyt udstyr så der 

kan blive spillet dart, men dukker vores 

gamle udstyr op vil vi blive rigtig glade.  

Ligesom du også er velkommen til og 

komme og spille med os, der er ingen 

der griner af dig hvis du rammer ved 

siden af, gør jeg nemlig også selv meget 

ofte.  

Man kommer og går bare som man har 

lyst til inden for tidsperioden, men må 

rigtig gerne være der fra start til slut.  

Vi spiller hver onsdag, i lige uger er det 

fra 14-17 og i ulige uger er det fra 19-

22.   

Venlig hilsen næstformand Henrik Kar-

stensen 
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En hyggelig aften med Sclerose foreningen. 

 

Fredag d. 3/2 2017 var KGGO blevet inviteret 
af, Sclerose foreningen til en hyggelig aften på 
Knø’s gård, til lidt godt at spise og god under-
holdning, med komikeren Henrik Bruhn. 

Maden blev leveret af Bo Sandvej fra Augu-
stenborg og drikkevarerne gav Sclerose forenin-
gen. 

Efter spisen i godt selskab, var der amerikansk 
lotteri, med gode sponsorerede gaver, fra byens 
forretninger. 

Hovedpræmien var en mulepose fyldt med la-
krids, som formanden fra Sclerose foreningen 
Lars Madsen vandt, han videre gav den til en ny 
omgang. 

Derefter blev vi underholdt af komikeren Hen-
rik Bruhn, han underholdte bl.a med 
”tankeoverførsel” hvor formanden skulle 
”sende” sine tanker til en gæst. 

Aftenen blev afsluttet med kaffe og småkager. 

Marianne og Karina 

Rundvisning i Byrådssalen i  

Sønderborg Og 

Julefrokost 

Fredag d. 15/12-2016 kl 12:00 ankom-

mer vi alle på rådhuset i sønderborg, 

Hvor vi bliver budt  

velkommen til af vores Protektor Aase 
Nygaard, hvorefter vi bliver inviteret  
indenfor i byrådssalen og sidder rundt 
om det berømte byrådsbord med skær-
me rundt om så alle byrådsmedlemmer 
kan følge med i alle projekterne, vi for 
en kop kaffe/te og vi taler om den me-
get smukke sal og alle de utrolig flotte 
træudskæringer og billeder af tidligere 
borgmestre, der er der inde, vi er nogle 
stykker der for øje på en tavle hvor alle 
de tidligere borgmestre står linet pænt 
op og vi taler om den ære det er at være 
den første kvindelige borgmester i søn-
derborg  
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kommune. Vi fortsætter nu over i kanti-
nen hvor Aase har tryllet den helt store 
julemiddag op med Flæskesteg, kartof-
ler, rødkål, brunkartofler og brun sovs 
mm og til dessert fik vi  

risalamande med kirsebærsovs og man-
del i og mandelgave til, det var Birgit 
der fandt mandlen og vandt en kæmpe 
nisse der sad på en træstub i porcelæn. 

Vi havde alle en super hyggelig dag 
med mange gode historier og fortællin-
ger om hele byrådet og alle fik en slud-
der for en sladder og vi sagde mojn og 
farvel ca kl 15:00. 

Eva W.    

Gråsten: Klar til Ældre i 

Kørestol på Indkøb: 

 

Tirsdag bliver der sat gang i kørselsord-
ningen Ældre i Kørestol på Indkøb. En-
delig er det lykkedes for KGGO at få 
økonomi til at betale et betydeligt til-
skud til turene, så ældre kørestolsbruge-
re og gangbesværede i Gråsten og om-
egn kan komme ud og handle. 

Der er forvejen en indkøbsordning i 
Gråsten.  Ældresagen skriver på deres 
hjemmeside: 

 

”Indkøbsturene er åbne for alle pensio-
nister fra området Adsbøl, Kværs, Tørs-
bøl, Snurom, Rinkenæs, Alnor, Egern-
sund og Gråsten” . Men ordningen er 
ikke for folk i kørestol og folk som ikke 
kan undvære deres rollator på indkøbs-
turen. 

KGGO-formand Svend Schütt har un-
dret sig meget over den sortering, og 
tog derfor kontakt til den ansvarlige og 
bad om en forklaring. 

”Forklaringen er, at kørestole og rolla-
torer tager for meget plads. Det lyder jo 
som en god forklaring, men jeg mener, 
at det måske netop er de borgere, som 
Ældresagen frasorterer, der har mest 
brug for tilbuddet, men min mening 
gjorde ikke indtryk på Ældresagen”, 
siger Svend Schütt. 

Derfor begyndte han for lidt over et år 
siden at skaffe økonomi til, at KGGO 
kunne tilbyde ”Ældre i Kørestol på ind-
køb”. 

Der er pt. 3 borgere tilmeldt og 2 frivil-
lige hjælpere. 

For tilmelding og mere info, kontakt 

formanden på 61714607 eller på  

info@kggo.nu 
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Fritidsfest 2017 

Vi mødes alle sammen ved indgangen 
Humlehøj hallen, hvor vi kommer til en 
rød løber med levende lys på begge si-
der, hvor efter vi står samlet i kø og går 
ind og ned i hallen nedenunder hvor vi 
modtager 3 drinksbilletter. 

Vi bliver budt velkommen med et lille 
show og en åbningstale, hvor efter før-
ste halvdel af mestrene bliver hædret. 
Vi for nu en lækker forret bestående af 

persille fyldt laksemousse med konger-
ejer oven på, brød, smør og dressing. 
Mums. 

Så kommer den sidste halvdel af me-
strene skiftevis på scenen og bliver 
hædret. 

Nu er det tid til hovedretten og vi er så 

heldige at sidde ved det bord som må gå 

først og det var den lækreste buffet med 

10 slags salat  

og kartofler og 3-4 slags kød og en vildt 
sovs. 

Så er der underholdning ved musiker og 

komiker Jan Svarrer, Jeg kunne høre at 

hele sale grinede og jeg selv med men 

det var det mest  
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pladte og døde, kedelige og latterligste 
humor jeg længe har set/hørt. 

Vi for nu kaffe og 2 slags super lækker 
kage. 

Nu kommer vores protektor  

Aase Nyegaard på scenen for at give en 

tale og for at overrække 5 priser. 

Alt i alt var det et super hyggeligt arrange-

ment og vi fik alle en sludder for en slad-

der. Eva W 

KGGO´s Generalforsamling 16/3-2017 

Døren går op, en summen fra en flok gla-

de mennesker der ses igen efter to uger. 

Hyggeligt samvær i KGGO igen. Så bli-

ver det 16.00 og generalforsamlingen be-

gynder, formanden tager oret, han ønsker 

en assistent, Birgit med klokken som ska-

ber ro så vi alle kan høre at formanden 

modtog genvalg, samt en næstformand, 

der er ny. Alle bliver på deres plads og 

job, da de passer deres arbejde godt, gen-

valg. Formanden fortæller om alle de ture 

der er kørt, fra den ene side til den anden 

side af lille Danmark. Vi er alle enige om 

at det skal gentages i år, de små smukke 

hjørner  

vi endnu ikke har set, snakken går i 
munden på hinanden og Birgit må ha-
ve klokken i gang, så der bliver ro 
igen. Der er mange forslag til hvor vi 
skal hen, hvordan vi skal køre, hvad 
der er for langt eller en dagstur at glæ-
de sig til. 

Summen af hyggeligt samtale, et langt 
bord hvor der sidder glade folk. Der 
bliver diskuteret Torvedage med Kø-
restolsRingridning, loppemarked med 
salg af Æblegrillpølser og drikkelse, 
løvfaldsfest har der også været med 
musik og karate. 

Så blev der ro, smørebrød, øl og vand 
kommer på bordet, sikke en ro. Der 
bliver ryddet væk. Et tak for i dag, vi 
ses en anden gang. 

En hyggelig eftermiddag som vi har 
været med til. 

Irma og Gunnie      
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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  

Ældre i Kørestol på indkøb 
Tirsdag den 11/4 skete det så, KGGO fik, efter mere end et års arbejde, endelig 
skabt økonomi til at igangsætte, Ældre i Kørestol på indkøb. 

Der er forvejen i Gråsten en indkøbsordning Ældresagen Gråsten skriver på de-
res hjemmeside ” Indkøbsturene er åbne for alle pensionister fra området Ads-
bøl, Kværs, Tørsbøl, Snurom, Rinkenæs, Alnor, Egernsund og Gråsten” dog 
gælder det ikke folk i kørestol og folk som ikke kan undvære deres rollator på 
indkøbsturen. Jeg har undret mig meget over denne sortering, og tog derfor 
kontakt til den ansvarlige, jeg udbad mig en forklaring.  

Forklaringen er at ”kørestole og rollatorer tager for meget plads” det lyder jo 
som en god forklaring, jeg mener dog at det måske netop er de borgere som de 
frasorterer det egentlig har mest brug for tilbuddet, men min mening gjorde in-
gen indtryk på den ansvarlige. 

Derfor begyndte jeg for lidt over et år siden at skaffe økonomi til at KGGO 
kunne tilbyde ”Ældre i Kørestol på indkøb” der er pt. 3 borgere tilmeldt og 2 
frivillige hjælpere.  

Nu er vi så i gang og tiden vil vise om vi kan fortsætte i 2018. 

 

 Indslag der ønskes med i næste nummer sendes til  
kontoret@kggo.nu  

mailto:kontoret@kggo.nu

