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Linak Open 2021 

S¬ er sidste afd. af Linak Open ble-
vet spillet i g¬r lßrdag i Ahl-
mannsparken Gr¬sten. DesvÞrre var 
der mange afbud, hvilket ogs¬ betßd 
at vi ikke kunne ßnske vore lands-
holdsspillere held og lykke i Skot-
land. Men alligevel have vi et par 
hyggelige timer. 
Vinder af A gruppen Bjºrn Kºhn og 
runner up Thorsten Neesen begge 
fra Husum og begge flyver til Para-
Dart World Cup i Skotland med Pa-
radart Tyskland i nÞste uge. 
Vinder af B gruppen Torben Sßren-
sen Royal Vejle runner up Marianne 
Schmuck KGGO 
Vinder af C gruppen Henning Cal-
lesen KGGO runner up Karina 
Schrßder, stort tillykke til Jer alle. 

 
 
Fra Venstre Henning Callesen, KGGO- Björn 
Köhn, Husum og til højre Torben Sørensen, Roy-
al Vejle 

 
 

KGGO´s Sommerfest 
2021 

Traditionen tro havde vi planlagt 
KGGOËs sommerfest hos Jette og Kaj i 
deres dejlige have. Kl. 10 om formidda-
gen ringede Jette, hun var bekymret for 
vejret, hyggen g¬r jo af, n¬r man sidder 
og fryser. Jeg havde studeret vÞr udsig-
ten, b¬de den Danske og Tyske, det 
gjorde at jeg egentlig ikke var s¬ be-
kymret, og jeg fik Jette beroliget, men 
som tiden nÞrmede sig, m¬tte jeg give 
Jette ret, vejrudsigten holdt ikke helt, s¬ 
jeg ringede til hende, sammen blev vi 
enige om at flytte Sommerfesten hjem 
p¬ vores terrasse, p¬ trods af at vi ikke 
havde f¬et skiftet taget endnu, efter det 
voldsomme haglvejr. Hold da op der 
kom regn og blÞst, vi havde f¬et de fle-
ste huller lukket med gaffatape, men 
der var endnu flere, s¬ der stod ßlkrus 
alle steder, hvor regnen dryppede ned. 
Til sidst blev det for vold-
somt. Kim havde i forvejen fundet Gaf-
fatape frem, og Kim og Conny fik s¬ 
lukket hullerne, s¬ vi kunne sidde i tßr-
vejr. Christen hade sin berßmte varme 
kartoffelsalatmed, og Birgit, den beryg-
tede  Giftkage. Jette havde forberedt en 
lÞkker salatbar og Kaj havde bagt lÞk-
re brßd. Naturligvis fik vi ogs¬ Îble-
grillpßlser, det sßrgede Over Grillme-
ster Kaj for. Vi var ikke s¬ mange i ¬r, 
men dem der var med hyggede sig, der 
blev fortalt sjove og spÞndende histori-
er, som dengang de foregik, ikke t¬lede 
dagens lys, vildt spÞndende. Alt i alt en 

https://kggo.nu/2021/09/05/linak-open-2021/
https://kggo.nu/2021/08/19/kggos-sommerfest-2021/
https://kggo.nu/2021/08/19/kggos-sommerfest-2021/
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kanon hyggelig (Dansk Sommer) fest, 
med det hele. 
 
 

I KGGO har vi brug 
for netop din hjælp. 

Vi har f¬et denne mobile scene af Gr¬-
sten Forum, vi forsßger at stille den op 
til alle de musikarrangementer der er i 
Gr¬sten. Vi har et fast dynamisk team 
til at opstille den, men for at vi kan f¬ 
det til at passe sammen har vi brug for 
flere frivillige hÞnder. Vi stiller den op 
dagen fßr et arrangement og tager den 
ned dagen efter arrangementet. Det vil 
typisk foreg¬ i hverdagen, omkring kl. 
16.30, men det aftaler vi indbyrdes fra 
gang til gang. Hvis du melder dig, s¬ 
vil du vÞre med til at gßre en stor for-
skel, b¬de for Gr¬sten, men ogs¬ for 
KGGO. Er det noget for dig, s¬ kontakt 
Svend p¬ 61714607 eller p¬ 
mail@kggo.nu 
 
  
S¬dan kan du give et bidrag til vores 
bus opsparingskonto: 

AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492 

MobilePay 61714607 

 

 

 

 

 

 

 

ñJeg ved ikke, 

hvordan jeg el-

lers kunne shop-

peò 

SARA WASMUND Lo-

kal redaktion 

 
Foto: Sara Wasmund 
Birthe Bjerringgaard (th.) Er tak-
nemmelig for, at hun kan handle 
uafhængigt med hjælp fra andre. En 
forening arrangerer shoppingture 
for handicappede i Gr¬sten og det 
omkringliggende omr¬de. 
òJeg er afhÞngig af denne ser-
vice. Jeg ved virkelig ikke, hvor-
dan jeg ellers ville shoppe. òVita 
Mortensen sidder p¬ sin el-scooter 
i solen foran Super Brugsen i Uls-
nÞs Center. Pensionisten er en af 
ni personer, der tirsdag morgen 
blev kßrt til indkßbscentret af bus-
chauffßr Kari Jensen for at shoppe. 

At gå på indkøb 
alene er ikke længe-
re muligt 

https://kggo.nu/2021/08/14/i-kggo-har-vi-brug-for-netop-din-hjaelp/
https://kggo.nu/2021/08/14/i-kggo-har-vi-brug-for-netop-din-hjaelp/
https://www.nordschleswiger.dk/de/autoren/sara-wasmund
https://www.nordschleswiger.dk/de/autoren/sara-wasmund
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Foreningen ñKßrestolsbrugere og 
GangbesvÞrede i Gr¬sten og Omegnò 
(KGGO) arrangerer en tur til det lo-
kale supermarked en gang om 
ugen. For Vita Mortensen og mange 
andre er dette tilbud forbindelsen til 
omverdenen. 
Den gamle dame bor alene i sit hus i 
Egernsund, ñunder alle omstÞndighe-
der indtil videreò, ler pensioni-
sten. Hun kan ikke lÞngere shoppe 
alene; hun er afhÞngig af en trans-
porttjeneste, der transporterer b¬de 
hende og hendes kßre-
tßj. òÎldresagen  ßnsker de ikke at 
tage os med, fordi vi fylder for me-
getò siger Vita Mortensen. 

Vita Mortensen, Svend Schütt og bus-
chauffør Kari Jensen foran supermar-
kedet Foto: Sara Wasmund 

Hvert medlem betaler yderligere 150 
kroner om m¬neden for shoppingtje-
nesten. ñNu sparer vi op til vores 
egen bus, men der er stadig en lang 
vej at g¬ò, siger Svend 
Sch¿tt. Foreningen h¬ber p¬ penge 
fra fonde. OK-Benzin, OK-El og OK-
Telefoni donerede for nylig nÞsten 
3.000 kroner. 

 

Jesper Thomsen uddelte for nylig Svend 
Schütt en check på næsten 3.000 kroner. 
Foto: KGGO 
KGGO sparer op til at kßbe sin egen 
bus, s¬ transporten ogs¬ er sikret i 
fremtiden. Cirka 30.000 kroner er alle-
rede samlet, et fßrste skridt. 

Hvad hvis kommu-
nen stopper denne 
bevilling? 

òVi modtager i ßjeblikket et tilskud fra 
kommunen, s¬ vi kan bestille en trans-
porttjeneste. Men vi vil vÞre uafhÞngi-
ge. For hvad hvis kommunen stopper 
denne bevilling? S¬ sidder vi der og 
har ingen steder at g¬ hen, òsiger for-
manden for foreningen, Svend Sch¿tt. 
Ud over shoppingture arrangerer for-
eningen ogs¬ sociale arrangementer og 
udflugter ï hvilket i ßjeblikket ikke er 
muligt p¬ grund af Corona. òVi h¬ber, 
at det hurtigt kan starte igen. De fleste 
af vores medlemmer er allerede vacci-
neret, men ikke alle. For eksempel ven-
ter jeg stadig p¬ min vaccination, 
òsiger formanden, der er 59 ¬r gammel 
og ogs¬ har en funktionsnedsÞttelse. 

https://www.nordschleswiger.dk/sites/default/files/media/image/545556e96eca1936d087d9c8ab4e0599.jpg
https://www.nordschleswiger.dk/sites/default/files/media/image/df1f937e62a3cf82ee6a21d8ce266fde.jpg
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Foto: Sara Wasmund 
Kim Christensen og Conny Jørgensen 
er frivillige på shoppingturen.  
Kim Christensen og Conny Jßrgensen 
stßtter foreningen som frivillige, led-
sager seniorerne til supermarkedet 
hver uge og hjÞlper med shop-
ping. òDet har jeg gjort i omkring tre 
¬r,ò siger Conny Jßrgensen. ñDet er 
vigtigt, at de kan se, hvad de kßber, vi 
hjÞlper, s¬ de selv kan shoppe.ò 

òDet er en god ser-
viceó 

86-¬rige Birthe Bjerringgaard er tak-
nemmelig for at kunne drage fordel af 
denne service og hjÞlp. ñEn mas-
se. Det er en god service, og jeg vil 
ikke engang tÞnke p¬, hvad jeg ville 
have gjort uden denne shoppingtjene-
ste, òsiger den Þldre kvinde, der har 

en lejlighed i Dalsmark. 
Yderligere information og donations-
muligheder p¬ www.kggo.nu 

  

Foreningen lejer denne bus en gang om 
ugen. Foto: Sara Wasmund 

https://www.nordschleswiger.dk/sites/default/files/media/image/29ed267c09fdf48b6a3232d44ceb8e9e.jpg
http://kggo.nu/
https://www.nordschleswiger.dk/sites/default/files/media/image/22f592ca6e21297c90cdcc98e3952020.jpg
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Middelfart Sparekasse 
Online Open i Para-

Dart 2021 

 
Mojn, s¬ kom vi igennem det allerfßrste 
online ParaDart event i Danmark nogen-
sinde, det har vÞret en rejse med mange 
oplevelser, nogle mere vante end andre, 
det blev en rejse gennem Belgien, Eng-
land, Tyskland, Isle of Man, Danmark, 
Italien, Holland og Ungarns ParaDart 
verden. 
Mere end 60 kampe er der spillet siden 
vi startede det allerfßrste online Para-
Dart stÞvne her i Danmark den. 
15.03.2021 kl. 16.00. og sidste kamp 
den 01.04.2021 kl. 20.00. 
 Vi var kun 3 personer Palle E Petersen, 
Heinz Dahl, fra Vejle og jeg, til dette 
men uden hjÞlp fra en Hollender, Domi-
niek, og nogle af KGGOËs frivillige, 
Marianne og Johnny, Karina og Martin, 
som tavlefßrer, var dette ikke lykkedes, 
Stor tak til jer. DesvÞrre m¬tte vi ogs¬ 
konstatere, at alle ikke var med os, en 
spiller syntes vi gjorde det, lad os sige 
ikke rigtigt, jeg vil ikke g¬ nÞrmere ind 
i det, det kostede mange krÞfter, og der-
for m¬tte vi aflyse 3. klassifikations 

https://kggo.nu/2021/04/02/middelfart-sparekasse-online-open-i-paradart-2021/
https://kggo.nu/2021/04/02/middelfart-sparekasse-online-open-i-paradart-2021/
https://kggo.nu/2021/04/02/middelfart-sparekasse-online-open-i-paradart-2021/

