
1 

Optimisten 
 2019-nr.2 

KGGO  
Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 



2 

Igen i år var Der stor opbakning til årets 
kørestolsringridning i Gråsten, siger 
KGGO-formand Svend Schütt, han fort-
sætter, jeg vil sige mange tak til alle de 
frivillige, uden jeres hjælp ville det slet 
ikke kunne lade sig gøre, og ikke 
mindst skal der lyde en stor tak til Grå-
stens Forretninger, Torvedagsudvalget, 
de to branddygtige Brandmænd, som 
sikrede fri passage under hele optoget 
gennem byens gader, og alle Gråstens 
borgere som hele vejen igennem bak-

Her er det Kronprinsen Dennis Andersen fra Gelerts Gaard der får medaljen overrakt af 
Transportminister Benny Engelbrecht .                                                                                

      Kørestolsringridning 2019 

https://kggo.nu/2019/08/04/koerestolsringridning-2019-2/
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kede op om arrangementet. 
I kørestolsringridernes dyst i 
galgerne er det Irma Nielsen fra 
KGGO, der gjorde det aller-
bedst og derfor kan hun nu 
glæde sig over dronningetitlen. 
Kronprinsen er Dennis Ander-
sen fra Gelerts Gaard og prin-

sessen er Margrethe Friis fra 
KGGO. 
De alle fik præmier og medaljer 
– og KGGO-formand Svend 
Schütt havde spurgt transport-
minister Benny Engelbrecht, 
om han ville overrække de syn-
lige beviser på den flotte præ-
station. 

 

“Jeg var lige i nærheden og giver meget 
gerne en hånd”, sagde Benny Engel-
brecht, der hængte medaljer om halsen 
på vinderne og også fik sikret, der blev 
råbt et hurra for alle kørestolsringriderne. 
Inden selve ringridningen kørte deltager-
ne i optog gennem Gråstens gader, som 
var fyldt med både lokale og turister, i 
feststemning. 

Som det ses på billedet herover, så var 
P4Syd forbi. 
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Kursuset foregår ved gennemgang 
af udvalgte vejkryds, rundkørsler, 
fodgængerovergange og lysregu-
lerede kryds i Gråsten, hvor det er 
alment kendt, at der kan opstå 
udfordrende situationer, skriver 
KGGO, Foreningen for Kørestols-
brugere og Gangbesværede i Grå-
sten og Omegn. 

Efter teorien kører deltagerne ud i 
trafikken og prøver det af i prak-
sis. 

Årets sidste El-scooterkursus 

Årets sidste gratis el-scooter-
kursus 

KGGO er klar med det sidste gra-
tis el-scooter-kursus for i år og er 
i Ahlmannsparken tirsdag den 27. 
august mellem klokken 9 og 11 
Med et sådant kursus bliver man 
godt klædt på til de trafikale ud-
fordringer.  

Vi afholdt igen i år 3 kurser. 
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Linak Open i ParaDart Gråsten 

”KGGOs darthold har over en tid deltaget i en længere række af turneringer 
og stævner og har klaret sig ret godt”, siger formand Svend Schütt. 

Tidligere havde KGGO ikke rammerne til, at de kunne stå som værter for et 
stævne. 

”Men nu kan vi byde til spil på 12 dobbeltbaner og det gjorde vi lørdag, hvor 
der var lokale spillere også deltagere fra Tyskland, Tvis ved Holstebro og en 
enkelt fra Odsherred på Sjælland. 
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KGGOs dartboards kan bruges 
af både siddende og stående og 
pointtavlerne kan også føres af 
både stående og siddende. 

“Det er pragtfulde rammer, der 
er til KGGO i Ahlmannsparken 
og jeg håber virkeligt, at spiller-
ne får lov til at blive i dem”, si-
ger Palle Petersen fra Vejle. 
Han er særdeles rutineret Para-

Dart-arrangør. 

KGGO fik spillere placeret i bå-
de A- og C-rækken: 

A-rækken 

1. Björn Schiweck fra Cuxha-
ven 

2. Charlotte Daneland Degn fra Ods-
herred 

3. Calli (Carl Chr Pedersen) fra KGGO 
Gråsten 

B-rækken 

1. Jesper Andersen fra Tvis 
2. Kim Nielsen fra Royal Vejle 
3. Pierre Petersen fra Royal Vejle 
      C–rækken 

1. Schmuck (Marianne Wilhelmsen 
Schmuck) fra KGGO Gråsten 

2. Dennis Høj Suhr fra Guldkrog Vejle 
3. Conny Jørgensen fra KGGO Gråsten 
Landstræneren kiggede ind 

KGGOs stævne havde fanget landstræ-
nerens opmærksomhed. 

“Overraskende nok kom han forbi for 
lige at se, hvordan vi laver et stævne. Vi 
spiller nemlig ikke så længe i hver runde, 
som andre spillere og det skyldes jo, at 
vores spillere har psykiske eller fysiske 
udfordringer. Det ligger også lidt i nav-
net ParaDart”, siger KGGO-formmand 
Svend Schütt. 
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“Jeg fortalte også Bjarke Gade, 
som landstræneren hedder, at hos 
KGGO skal vi ikke se lægeerklærin-
ger på, at vores spillere har et han-
dicap”, siger han. 

“Hvis en spiller siger, han eller hun 
har et handicap, så er det sådan, 
det er”, siger formanden. 

KGGO-navnet ud i verden 

KGGO kom med på den såkaldte 
Compriss-liste, der er verdens-
dækkende. 

“Vi har det nu rigtigt godt med at 
spille i Gråsten og også andre ste-
der i landet samt syd for græn-
sen”, siger Svend Schütt. 

Altså har placeringen på listen ikke 
stor betydning for os lige nu. 

“Men det er jo fint, vi får vores 
navn ud – og skulle der komme en 
spiller eller to, der vil rigtigt meget 
med deres Paradart, så er der åb-
ne døre til turneringer i hele ver-
den”. 

 

For det første vil jeg gerne takke 
WDDA Compris for at vi I Danmark 
har fået muligheden for at afholde 
et Compris stævne i ParaDart, si-
ger Palle E Petersen. 

KGGO, og hvad KGGO i Gråsten har for-
mået at sætte på benene inden for kort 
tid er bare fantastisk. Flotte og for alt i 
verden tilgængelige dartbaner, og dette 
også i et lokale hvor der er plads, og en 
hal hvor der er plads og hvor der er rum 
til udfoldelse er bare fantastisk. 

Vi havde en fantastisk dag i det Sønderjy-
ske, hvor også ParaDart landstræneren 
var på besøg, med masser af god Para-
Dart og hygge. 

    Takker for en god og fantastisk dag i 
Paradartens tegn Slutter Heinz Dahl og 
Palle E. Petersen. 
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Palle fortsætter, Første runde i denne tour foregik i Gråsten hos  

KGGO’s drøm om at få egen bus er 
tættere på at blive opfyldt end no-
gen sinde. 

En ny sponsoraftale med energisel-
skabet OK gør det muligt for lokale 
at støtte foreningen ’Kørestolsbruger 
og gangbesværede i Gråsten og om-
egn’, KGGO, hver gang der tankes – 
helt uden at det koster ekstra. Penge-
ne skal bruges til at sikre, at køre-
stolsbrugerne lettere kan komme på 
ture.  

En håndfuld ældre i kørestol venter på, 
at bussen skal komme og samle dem 
op. 

Det er tirsdag den 11. april 2017, og de 
sidder der hjemme i Gråsten og omegn 
sammen med en flok frivillige hjælpere, 
fordi de skal på indkøb.  

’Kørestolsbruger og gangbesværede i 
Gråsten og omegn’, KGGO, som for 
første gang denne dag havde arrangeret 
”Ældre i kørestol på indkøb”. Idéen til 
aktiviteten opstod hos formand Svend 
Schütt, fordi kørestolsbrugere ikke kun-
ne komme med på lignende ture hos en 
anden forening. 

Men indkøbsture er langt fra det eneste, 
som KGGO arrangerer. 

”Vi finder på noget nyt hele tiden. Det 
sker, når behovet dukker op. Nogle 
ville gerne spille dart, hvilket kniber  

lidt, når man er kørestolsbruger. Men 
vi fandt ud af, hvordan det kunne 
lade sig gøre at spille, vi fik bygget 
et mobilt dartboard hvor dartskiven i 
et snuptag kan flyttes i den rigtige 
højde. Vi har også oprettet kurser, 
hvor man kan lære at blive en god 
trafikant på sin el-scooter,” fortæller 
Svend Schütt.  

De mange projekter koster dog. Der-
for glæder formanden sig over, at 
foreningen har underskrevet en ny 
sponsoraftale med energiselskabet 
OK. 

”Vi gør rigtig meget for selv at tjene 
penge til KGGO, men vi har en vir-
kelig stor drøm, som er dyr. Heldig-
vis er den kommet tættere på at gå i 
opfyldelse med den nye aftale. OK 
kan nemlig hjælpe os med at samle 
penge sammen til en bus med lift, 
sådan vi kan komme på flere fælles-
ture,” siger Svend Schütt. 

Sådan støttes foreningen  

Aftalen er simpel. Man kan støtte 
foreningen med 5 øre for hver liter, 
der tankes hos OK. Det koster ikke 
ekstra at tanke, da det er OK og ener-
giselskabets forhandlere, som betaler 
støtten. 
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Man skal bare huske at melde sit 
OK Benzinkort til KGGO’s spon-
soraftale, så gives støtten uanset, om 
betalingen sker med benzinkortet, 
betalingskort eller i Tank & Betal-
appen. 

Foreningen får 5 øre ekstra for den 
samme liter, hvis den lokale bilist 
køber el hos OK. Og yderligere 5 
øre pr. liter, hvis man også har mo-
biltelefoni hos OK. På den måde 
kan man støtte indsamlingen til 
blandt andet en bus og andre aktivi-
teter for ældre i kørestol med i alt 
15 øre, hver gang man tanker en 
enkelt liter brændstof. 

Svend Schütt ved, at det tager lang 

tid at spare sammen til en bus, men 
håber, at der er bred opbakning i 
lokalsamfundet til at støtte projek-
tet. 

”Det vil betyde rigtig meget for kø-
restolsbrugerne at have deres egen 
bus, da det vil give mange flere mu-
ligheder for at komme ud og opleve 
en masse.  

   

Det meste kan faktisk lade sig gøre, 
selvom man sidder i kørestol. Det 
handler bare om viljen til at afprøve 
det,” siger han og henviser til, at 
KGGO blandt andet holder Køre-
stolsringridning. 

Lokale aktiviteter er OK 

OK er med på banen, når flere af 
Danmarks bedste sportsudøvere 
kæmper for guld. Men støtten går 
ikke kun til eliten. I en lang årrække 
har OK også støttet lokalsporten, da 

virksomhedens tankstationer spiller 
en rolle i lokalsamfundet. Derfor har 
det virket naturligt for OK at støtte 
lokalsporten.  

”Lige nu har mere end 1.600 for-
eninger over hele landet en sponsor-
aftale med OK. Sponsorkronerne 
bliver omsat til mange gode oplevel-
ser i klubber og foreninger og hjæl-
per med til, at børn og unge har mu-
lighed for at dyrke idræt, der hvor de 
bor,” siger Anders Knudsen, salgsdi-
rektør i OK. 
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Årets Bagedyst til Gråsten Æblefestival 

Igen i år var det KGGO der stod bag 
Bagedysten Til Gråsten Æblefestival. 

Årets bedste æblekagebager er Karen 
Lausten - det blev afgjort under Grå-
sten Æblefestivals kagedyst. Her kom 
deltagerne med hver en kage, som der 
var brugt æbler til, og kagedommer 
Katja Stock Pekruhn, der er kendt fra 
Den Store Bagedyst, kunne lørdag 
eftermiddag afsløre, at førsteprisen 
gik til Karen Laustsen. 

Jakob Barcos og Lotte Andersen, som 
blev nummer to og tre, havde også 
gjort det glimrende. 

Vinderne kunne gå hjem med henholds-
vis en kurv med specialiteter fra       
Gårdbutikken til bagning doneret af               
Benniksgaard og gavekort til middage 
fra Farfars Køkken.  

Karen Laustens vinder-æblekage.  
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Salonen i Ulsnæscentret er kørestolsvenlig. 
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Lottospil til støtte for ’Juleaften for alle i Gråsten’ 

KGGO inviterer til stort lottospil hvor overskuddet går til ’Juleaften for alle i 
Gråsten’. 
Lottospillet finder sted søndag den 15. december på adressen: Hølle Vej 4, 6320 
Egernsund, fra kl. 14.00 – ca. 16.30. 
Dørene åbnes kl. 12.30 
Så er det snart jul 
KGGO holder igen ’Juleaften for Alle i Gråsten’ og det er fordi ingen – imod de-
res ønske – skal sidde alene juleaften. 
”Vi har igen fået lov til at være i Kulturhuset Egernsund gamle skole og Henriet-
te Sonne kommer igen forbi og synger julesange med os”, siger KGGO-formand 
Svend Schütt. 
Svend Schütt ved, at julen koster mange penge – og det er netop derfor, der er 
lottospil den 15. december  

 

https://kggo.nu/2019/10/18/%ef%bb%bflottospil-til-stoette-for-juleaften-for-alle-i-graasten/
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Pubben har åbent 365 dage om året. 

Mandag-torsdag kl.10.00-22.00 

Fredag og lørdag kl. 10.00-02.00 (længer hvis det er gæster til det) 

Søndag kl. 10.00-21.00 

Begivenheder på Skomager følg 

Så er det igen snart Jul. 
KGGO holder igen Juleaften for Alle i Gråsten. 

Ingen skal imod deres ønske, sidde alene Juleaften. 

Henriette Sonne kommer igen forbi og synger lidt Julesange med os. 

Igen i år har vi fået lov til at være i Kulturhuset Egernsund gamle skole. 

Det at holde juleaften for så mange mennesker koster mange penge, derfor er vi 
allerede nu igang med at finde penge. 

Perronen i Gråsten og Egernsund Maskinudlejning ApS har allerede doneret et 
flot beløb, hvis også du vil støtte op om vores arrangement så er vi klar til at tage 
imod din donation. 

AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492 

MobilePay 61714607 
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Compris ParaDart stævnet 12.10.19 i Vejle. 

Vi, 5 spillere og et heppekor på 3, startede 
ud tidlig lørdag morgen, med kursen mod 
Vejle, til en herlig dag i ParaDartens tegn. 

- Hidtil har der været stramme regler for, 
hvem der kunne spille med til WDDA's 
stævner ude i Verden. Man skulle til læge 

for at få udfyldt en attest og 
opnå et certifikat. Det er i sig 
selv godt nok med stramme 
regler, men når man opdager, at 
der er mennesker med et handi-
cap, som ikke kunne komme i 
betragtning, hjalp det, at der 
blev skubbet til WDDA. Men-
nesker med et usynligt handi-
cap, har udfordringer nok i sig 
selv, de behøver ikke yderligere 
udfordringer, sådan har det al-
tid været hos KGGO, nu er det 
så også kommet til København 
og videre ud i den store verden, 
takke været Palle Petersen og 
Heinz Dahl, fra Vejle, som jeg i 

https://kggo.nu/2019/10/13/compris-paradart-staevnet-12-10-19-i-vejle/
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den grad er lykkedes med at præge. 

Vi lade ud med lidt morgenmad, da vi 
nåede frem, de frivillige hos Dartklubben 
Royal Vejle, havde virkelig forberedt sig, 
vildt hyggeligt. 

Der blev spillet rigtig mange kampe 20 
spillere fra Nordjylland via Sjælland og 
Fyn til Sønderjylland, ja der var da også 
spillere med fra Husum og Bayern.  

Alle skulle spille en kamp mod alle, for at 
blive delt op i A, B, og C rækken, så spil-
de vi igen en række kampe til vi nåede 
finalen. 

KGGO var stadig med, det var Kim 

Christensen, fra KGGO der skulle 
dyste mod Kim Nielsen fra Vejle, 
den vandt Kim Christensen fra 
KGGO. 

Så er tiden inde til at tage afsked 
med Dartklubben Royal, men 
KGGO er ikke helt færdig endnu, 
vi har stadig en dagsorden at følge. 

Vi var lige forbi Café Vivaldi for at 
afslutte dagen og fejre det flotte 
resultat, Stort tillykke til Kim med 
en flot 1. plads 
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Hjul skal jo rulle så KGGOs parallel-
cykel skifter ejer 

Fordi vores parallel-cykel ikke længere 
bliver brugt af borgerne i byen, så har 
bestyrelsen besluttet at finde et nyt sted, 
hvor den kan gøre gavn. 

Det har vi nu fundet og det blev Bostedet 
Alleen. Når vi valgte, som vi gjorde, så 
er det fordi Bostedet Alleen ligger i Grå-
sten og de har faktisk en parallel-cykel i 
forvejen, men den er brugt så meget, at 
den er slidt ned og den kan ikke længere 
repareres. 

Derfor tog jeg kontakt til bostedet, 
spurgte om de var interesseret, hvilket de 
i den grad var. 

Overdragelsen finder sted i dag onsdag 
den 9. okt. kl. 15.00 på Bostedet Alleen. 

KGGO og Bostedet Alléen har aftalt, at 
hvis vi får henvendelser fra borgere, som 
gerne vil låne cyklen til en tur ud i det 
blå, så skal vi blot henvise til Bostedet 
Alleen og borgere kan så stadig kvit og 
frit låne cyklen. 

”Der har længe været et ønske fra bor-
gerne om at få en ny parallel-cykel på 
Botilbud Alleen, så de kan komme ud og 
cykle i nærområdet. Det var derfor med 
stor glæde og begejstring, vi modtog 
meddelelsen om, at KGGO vil give os 
en. En parallel-cykel vil give masser af 
livsglæde på botilbuddet og borgerne vil 
få mulighed for at deltage i hverdagslivet 
på en anden måde. Parallelcyklen passer 
ind i et aktivt, selvstændigt og menings-

fuldt liv, som vi arbejder med til 
dagligt”, siger afdelingsleder Cristi-
na Nørholt.  

”Ved at Alleen får en parallel-cykel, 
kan der arbejdes på mere sundhed, 
mere motion, mere nærvær, mere 
sjov og flere oplevelser. Alle kender 
følelsen af, at tage en cykletur og 
mærke vinden eller regnen i ansigtet 
og måske suset i maven, når det går 
ned ad bakken eller man drejer lidt 
hurtigt. Den følelse har man også, 
selvom man har et handicap. Når 
man har en parallel-cykel, kan man 
cykle længere ture end man kan gå. 
Næsten alle - uanset hvilket handi-
cap man har - har mulighed for at 
sidde ved siden af på en parallel-
cykel . De, som kan hjælpe med at 
cykle, kan det og de som bare ønsker 
nærvær, hygge og at få en sanseople-
velse kan få det på en parallel-cykel. 
Så vi glæder os til at modtage cyk-
len”, siger socialpædagog Linda 
Holst. 

Hjul skal jo rulle  
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En af bevæggrundene for valget er 

naturligvis også at vise, at et samspil 

mellem frivillige foreninger og kom-

munale institutioner, er en selvfølge. 

Sønderborg Kommune støttede 

KGGO, da vi havde den holdning at 

ALLE, ikke kun gående, skal have 

mulighed for at komme på ugentlig  

indkøb, men i den grad også kørestols-
brugere og gangbesværede, ligesom 
Sønderborg kommune bakker op om de 
kurser KGGO årligt laver for el-
scootere.  



20 

Turen til Barsø 

Turen startede med lidt småregn i 
Gråsten, det varede nu ikke så 
længe, inden vi nåede til færgen 
var der igen tørvejr, og det holdt 
hele dagen. 
Vi var ved færgen i god tid, det 
ska man jo være, her fik vi så for-
delt bagagen og de super lækre 
madpakker fra Morten, Den Gam-
le Skomager. 
Nu vinkede færgemanden så til os 
og om bord det gik.  

Det tog omkring et kvarters tid at sejle 
over til Barsø. Vi havde på forhånd aftalt 
med Anne-Lene fra Bars Cafe, at vi spiste 
de medbragte madpakker hos hende. Nu 
gik snakken så over stok og sten.  

Efter frokosten var vi en tur i den mod-
satte ende af Barsø, der er en vildt skøn  

https://kggo.nu/2019/06/21/turen-til-barsoe/
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natur under vejs, vi sugede bare alt i 
os. 
Ligeledes på forhånd aftalt, besøgte 
vi Gårdejer Søren Swennesen, han 
var ikke hjemme, men vi fik så set 
gården og alle dens dyr alligevel, 
det havde vi fået lov til, der var bå-
de brune fritgående svin. 

nåå jeg glemte da lige vagthunden, 
den havde nogle lidt udfordringer 
med, nok mest fordi den kun havde 
to ben, det var nemlig en svane der 
holdt ubudne gæster på afstand.  

kør, kvier og kalve i løsdrift, 

Nu gik turen så tilbage til Bars Ca-
fe, hvor vi havde bestil kaffe og 
kage, hygge og masser af snak, vi 
fulgtes ikke alle hele vejen, men så 
fortalte vi hinanden hvad vi havde 
set. 

Pludselig var de fire timer gået og færgen 
sejlede tilbage til fastlandet igen, dem der 
på overfarte ikke kom først ombord ville 
denne gang stå forrest, så de kunne se det 
hele, nu var det så bare lige det, at der var 
blæst lidt op, og vi sejlede imod bølgerne, 
så der var da lige et par stykker der for-
trød at de var forrest. 
Da vi kom i land tog vi så afsked med 
hinanden og turen gik hjem af igen, vi var 
så lige et par stykker som fulgtes, og vi 
blev enige om at vi nu var blevet sultne 
igen, derfor var vi på GrilleRiget – Grill 
& Cafe i Løjt Kirkeby, hvor vi fik lidt af-
tensmad, inden turen gik hjemad.  
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Besøg på Hotel Alsik 

Fredag den 15/6 var KGGO da lige en tur op på 16. etage på Hotel Alsik, en fan-
tastisk oplevelse. Vi har taget et par billeder, men det skal siges, oplevelsen får 
man kun ved selv at tage derop. 
Efterfølgende var vi på Dybbøl Banke hvor vi spiste de medbragte madpakker, 
tak for mad Morten, Den Gamle Skomager var igen leverandør for en kulinarisk 
oplevelse i overflod.  

https://kggo.nu/2019/06/18/besoeg-paa-hotel-alsik/
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Fredag den 14/6/2019 var vi en tur til Alsik Hotel. Vi samledes alle i for-
hallen, så gik det med elevator op til 16 etage. Der var den fineste udsigt  i 
alle retninger over byen.  

Der efter kørte vi til Dybbøl mølle og spiste en rigtigt god Sandwich som Mor-
ten Latter fra Den Gamle Skomager har smurt til os. Kl. 13.30 gik turen hjem af 
igen, en rigtigt dejlig tur. 

Hilsen Margrethe 
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KGGO  
Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten  

KGGO  

V/ Svend Schütt  

Dyrkobbel 141 E 

mail@kggo.nu 

Mob. 61714607 

CVR-nummer: 35310185  

AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492  

Find os på FB her 

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