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FAKTA 

 

 

Vi har store og små 

arrangementer hen over året, 

disse har vi for at have det sjovt, 

men også for at få lid økonomi til 

andre arrangementer, der er 

KørestolsRingridning, 

handicapstævne, Jul Med Hjertet, 

og så har vi vores æblegrillpølse 

salg til loppemarkeder og 

lignende, og til alle disse 

arrangementer har vi en god 

håndfuld frivillige til at hjælpe. Vi 

har været på bustur til Mandø, og 

til Københavns juletivoli, nogle 

herlige turer. Det næste tur er 

ved at blive planlagt, den går til 

Fanø til sommer.  

Pt har vi medlemmer fra 

Augustenborg og Hørup hav, ja vi 

har sågar et medlem i Aabenraa 

kommune, Gråsten og Rinkenæs. 

Kravet for at kunne blive medlem 

er at man er helt eller delvis 

afhængig af et hjælpemiddel for 

gangbesværede.  

Når vi mødes på Gråsten 

plejecenter, for vi en kop 

kaffe og snakker om alt 

mellem himmel og jord, det er 

lige fra hverdagens oplevelser 

til udfordringer i hverdagen, vi 

er ikke en brokkeforening, 

men derimod en forening 

med positive briller, vi for det 

bedste ud af den situation 

som vi nu er i, de fleste af 

vores medlemmer sidder 

derhjemme og keder sig hele 

dagen, og kommer ikke ud i 

det sociale liv, jeg har selv 

været i den situation, for 

nogle år siden, men gjorde så 

oprør, og dette endte med at 

jeg startede foreningen 

KGGO, nu har jeg nærmest 

fået det modsatte problem, 

men jeg nyder det, og jeg 

nyder når tingene i sidste 

ende går op i en højere 

enhed. 

 

 

 

 

 

  

  



Mandø 

KørestolsRingridning 

Handicapstævne 

Tivoli i København 



 

 
Foreningens formålsparagraf 
er at danne et socialt 
netværk af ligesindede 
handicappede. En forening 
hvor man kan mødes, 
udveksle erfaring og lave 
arrangementer. 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 ikke fylde hverdagen 
med ærgrelser og 
brokkerier. 
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