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INVITATION TIL POP-UP SHOPPING 
ÖNLING 13, 14 OG 15 MARTS

Önling holder pop-up arrangement på 
Torvet 19F i Køge, d. 13, 14 og 15 marts 2017 
dag fra kl. 11:30-17. 
 
Kom forbi og se vores tøj kollektion til piger/damer i 
næsten alle aldre. Der er selvfølgelig også mulighed for 
købe vores tøj. 
Vi viser vores nye fine forårsvarer, samt vores lækre 
klassiske styles frem. 
 
Önling er et nyere dansk brand, som har fokus på at 
designe smukke, bæredygtige klassikere til din 
garderobe.  
Önling består af den danske designer, Katrine Hannibal, 
som i 2000-2012 stod i spidsen for Rosemunde, samt 
hendes partner Lotte Ronan. Tjek vores hjemmeside: 
www.oenling.com 
 
Hvis du er interesseret i at deltage i vores VIP 
arrangement, som finder sted de samme dage men efter 
kl. 17, kan du kontakte: 
 
Mette Andreasen, Mobil: 26 39 21 51
Mail: mette@oenling.com 

INVITATION TIL 
POP-UP SHOPPING 
MED ÖNLING 
13., 14. OG 15. MARTS

På Brasseriet Baum, Torvet 19F 
i Køge, den 13., 14. og 15. marts
- hver dag fra kl. 11.30-17.00

Se vores tøjkollektion til piger/
damer i næsten alle aldre. 
Vi viser vores nye fi ne forårs-
varer, samt vores lækre 
klassiske styles frem.

For V.I.P. arrangement efter kl. 17. 
Kontakt: Mette Andreasen
Mobil: 26 39 21 51
Mail: mette@oenling.com
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Formanden 
hedder stadig 
Christiansen

Bente og 
Mogens  
bor i senior- 
bofællesskab

Indblik
DB2 side 4-5

Sanselig- 
heden  
helt tæt på
MYSTIK: Eleverne på ung-
domsuddannelsen Frem-
tidslinjen i Køge får i disse 
dage øjnene op for en helt ny 
verden. 

Et visuelt og sanseligt uni-
vers, hvor uddannelsens 
klassiske lokaler og klasse-
værelser er omdannet til et 
inferno af lys, lyd og instal-
lationer. 

Skolen er bogstavelig talt 
overtaget af ti internatio-
nale performere fra per-
formancegruppen Sisters 
Hope. 

Projektet henvender sig til 
unge med ADHD og autisme. 

Køge  
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Af Anders Fallesen

FORUM: Køge Kommune har 
for første gang nogensinde fået et 
landsbyforum.

Her kan borgerne fra kommu-
nens i alt 33 landsbysamfund samle 

kræfterne og sætte forskønnelse og 
udvikling på dagsordenen. Forum-
met blev etableret på et stiftende 
møde i aftes, hvor repræsentanter 
fra flere end 20 landsbyer, byråds-
politikere og medarbejdere fra for-
valtningen deltog.  

Sille Haahr-Aasmul fra Højelse 
var blandt tovholderne på arbejdet 

frem mod dannelsen af »Landsby-
forum i Køge Kommune,« og hun 
glæder sig til det kommende arbej-
de.

- Målet er at skabe en tættere kon-
takt end hidtil mellem landsbybor-
gere, politikere og forvaltningen. 
På den måde kan vi styrke fælles-
skabet og inspirere hinanden med 

projekter og lignende gode ideer, 
sagde Sille Haahr-Aasmul på mø-
det.

I første omgang er landsbyforum-
mets styregruppe repræsenteret 
af borgere fra i alt otte forskellige 
landsbyer, som er på valg hvert år.

Køge 1. sektion side 2 

Nyt forum: Landsbyer  
danner fælles front 

Foto: Elmer Madsen

Indblik 
DB2 forsiden

Alle IC4-tog 
kørt i garage

En 27-årig mand fra Faxe er 
idømt halvandet års fæng-
sel for narko, hæleri og vå-
benbesiddelse, herunder 
ammunition til en Walther 
PKK, som James Bonds fore-
trukne pistol.

Faxe  
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Dømt for 
Bond-pistol

Foto: Kathrine Harvey

SUCCES: Køge Havn kom 
ud af 2016 med alle sejl sat.

Dels blev der sat omsæt-
ningsrekord, idet ikke min-
dre end 2,3 millioner tons 
gods har været gennem 
havnen i løbet af sidste år, og 
dels blev der sat ny rekord på 
den økonomiske bundlinje.

Årets endte med et over-
skud på næsten 12 millioner 
kroner, og det er en forøgelse 
på hele 30 procent i forhold 

til det hidtil bedste år.
- Vi er selvfølgelig rigtigt 

glade for den positive udvik-
ling, siger havnens direktør, 
Thomas Kampmann    

- Og vi ser frem til endnu 
bedre resultater fremover 
i forbindelse med de store 
udvidelser af havnen, som vi 
nu skal i gang med.

 

Køge 1. sektion side 7

Rekordår  
for Køge Havn

Foto: Thomas Olsen
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DET UKENDTE: I dis-
se uger er ungdoms-
uddannelsen Frem-
tidslinjen omdannet 
til et helt andet uni-
vers, end det elever-
ne normalt er vant 
til. Målet er at præ-
sentere de unge for 
en alternativ verden 
og nye måder at 
tænke på.

Af Simon de Visme

KØGE: Forestil dig, at du 
træder ind en helt en anden 
verden. 

En verden, omgivet af et 
blødt skær fra farvede lam-
per, gamle og klassiske møb-
ler, udstoppede dyr og en 
balletdanser i et cirkusring. 

En verden, hvor de vel-
kendte hvide vægge er er-
stattet af farverige stykker 
stof og mørke gardiner af 
velour.

En verden med dyster mu-
sik, dybe sangstemmer og 
klare klavertoner. 

Dine sanser stimuleres og 
udfordres, og du føler, at du 
meget langt væk fra de vante 
omgivelser.

Det møde er i øjeblikket 

hverdagen for eleverne på 
Fremtidslinjen. Som et an-
det Twin Peaks-univers er 
STU-uddannelsen omdan-
net til et inferno af lys, lyd og 

kunstneriske installationer.

Nye måder at tænke på
Baggrunden er et eksperi-
menterende projekt kaldet 

»Sisters Acedemy«, hvor ti 
internationale performere 
overtager ledelsen på Frem-
tidslinjen og indretter sko-
len for at skabe en sanselig 

og poetisk oplevelse.  
Bag projektet står per-

formancegruppen Sisters 
Hope, der arbejder i spæn-
dingsfeltet mellem perfor-

mancekunst, forskning og 
pædagogik. 

I front står Gry Worre Hal-
lberg, der i det visuelle uni-
vers på Karlemosevej 48 går 
under navnet »The Sister« - 
et slags poetisk jeg.

- Med udgangspunkt i det 
poetiske og sanselige hand-
ler det om at udvikle en fø-
lelse af et nyt sted og åbne op 
for nye måder at tænke på. 
Ligesom hvis man er ude at 
rejse og mærker tingene på 
en helt ny måde, fortæller 
Gry Worre Hallberg.

Hun er iført en stor, mørk 
kjole og et sort slør, og fra 
sit nye kontor på Fremtids-
linjen har hun i princippet 
overtaget styringen med 
skolen. I hvert fald den næ-
ste uges tid indtil perfor-
mancegruppen flytter ud 
igen.

Sensitive unge
Eleverne på den tre-åri-
ge ungdomsuddannelse 
er sensitive unge i alderen 
16-25 år, som har generelle 
indlæringsvanskel ighe-
der, ADHD eller autisme 
spektrum. Projektet skal 
illustrere værdien af det 
æstetiske, sanselige og poe-
tiske som udgangspunkt for 
læring og åbne en ny, alter-
nativ verden for både elever 
og skolens personale.

- Målet er at præsentere en 

Et mystisk 
og sanseligt 

møde  
med en 

alternativ 
verden 

Gry Worre Hallberg, der går under navnet »The Sister«, er en del af performancegruppen »Sisters Academy«, der arbejder i spændingsfeltet 
mellem performancekunst, forskning og pædagogik.

Se flere billeder og 
video på

/koege



»  Det appellerer til 
de unges nysgerrighed. 
En nysgerrighed, der er 
vejen til læring og åbner 
op for nogle ting på et 
ubevidst plan.

Morten Ellehauge  
Leder af Fremtidslinjen
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10 internationale per-
formere har i disse uger 
overtaget ledelsen af 
Fremtidslinjen for at 
illustrere værdien af det 
æstetiske, sanselige og 
poetiske som udgangs-
punkt for læring.  
Foto: Kim Rasmussen

anden verden, som både de 
unge og underviserne kan 
kaste sig ud i på hver deres 
måde. Det er en mulighed 
for at opleve en alternativ 
verden og på den måde gen-

tænke sin praksis, siger Gry 
Worre Hallberg.

Åbner for nysgerrigheden
Til daglig er det Morten 
Ellehauge, som er leder af 

Fremtidslinjen. Også han 
er nu blevet en del af den for-
vandling, som i løbet af tre 
uger omdanner ungdoms-
uddannelsen til et »sanse-
ligt samfund«.

- Først og fremmest hand-
ler det om læring og om at 
finde nye, sanselige veje til 

læring, siger Morten Elle-
hauge.

Han befinder sig under in-
terviewet på sit nyindrette-
de kontor, hvor borde og sto-
le er væk. I stedet fylder en 
farverig, blød sofa rummet, 
hvor der som en anden hule 
nu hænger flere eksotiske 
gardiner ned fra loftet.

Morten Ellehauge hørte 
første gang om projektet 
i 2015, hvor »Sisters Aca-
demy« indtog HF og VUC i 
Odense. Han håber, at sko-
lens sensitive elever kan ud-
vikle sig personligt i mødet 
med den alternative verden.

- Det kan betyde, at de unge 
finder den bedste måde at 
lære på. Deres sanser bliver 
stimuleret og udfordret, og 
der er en chance for udvikle 
sig på sin egen måde, siger 
Morten Ellehauge og uddy-
ber:

- Det appellerer til de un-
ges nysgerrighed. En nys-
gerrighed, der er vejen til 
læring og åbner op for nogle 
ting på et ubevidst plan.

Sårbart og inspirerende
Lederen af Fremtidslinjen 
fortæller om flere oplevel-
ser, hvor de unge allerede 
finder sig bedre til rette.

- For nogle af dem er det 

nemmere at koncentrere sig 
på et blødt tæppe på gulvet 
end på en stol foran et bord, 
siger Morten Ellehauge.

Han er åben overfor, at ud-
dannelsen kan tage nogle 
konkrete ting med videre i 
fremtiden fra projektet.

- Måske kan vi indrette 
skolen på en anden måde. 
For eksempel oplever vi, at 
de unge bruger de nye sofa-
er i højere grad, og det giver 
os mulighed for at snakke 
sammen med dem på en ny 
måde. Vi skal i hvert fald 
evaluere projektet, siger 
Morten Ellehauge.

Officielt overtog de in-
ternationale performere 
skolen mandag i denne uge, 
men i ugerne op til har grup-
pen arbejdet med at omdan-
ne skolen, og undervejs har 
de unge også været til stede.

Et møde, der har været in-
teressant for alle.

- Indtil videre har det væ-
ret både sårbart og inspire-
rende for alle parter, tror 
jeg. Der er mange nye ting at 
vænne sig til og lære for alle. 
Men det er også i mødet med 
det ukendte, at vi kan udvide 
vores potentiale, siger Gry 
Worre Hallberg. 

Eleverne på Fremtidslinjen er unge med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD eller autisme spek-
trum.

Projektet skal også være med til at udvikle og åbne for nytækning hos skolens ansatte.

Tanken bag Sisters Academys indtog på STU-uddannelsen er at udvikle en følelse af et nyt sted og åbne op for nye måder at tænke på.


