


 

 

 

 



FORÅR 2023 
 

Så byder vi igen velkommen til en ny spændende filmsæson. 
Vi har 2 filmgrupper, som du kan tilmelde dig. 

Der er ved de enkelte film angivet hvornår filmen starter og forventet sluttid. 
 

BEMÆRK: START TIDEN ER KL. 16,00. Dørene åbnes kl. 15,30. 
 

Klik ind på vores Facebook side på www.facebook.com/skolebiffen 
 hvor du kan læse meget mere om de film, der vises i denne sæson. 

 
Husk forældremøde onsdag d. 15. marts ca. kl. 17,45 (efter filmen). 

 
 

HUSK dit medlemskort, som du skal have med til alle filmforevisninger, og gem det til næste 
sæson. Hvis du mister dit medlemskort, vil du blive opkrævet kr. 20,- for et nyt kort. 

 
FILMENE SÆLGES KUN SOM SAMLET PAKKER 

 
 

Hvis du har et medlemskort fra tidligere, så medbring det ved tilmelding. 
Se 4 film i en gruppe for kr. 150,- . Se alle film i begge grupper for kun kr. 200,- . 

Hvis du ikke har medlemskort fra tidligere, skal du betale kr. 20,- ekstra. 
 
 

DU KAN TILMELDE DIG FILMGRUPPERNE  
PÅ DE FØRSTE FILMDAGE 

D. 25/1 OG D. 1/2 
 

Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding. 
Der skal betales ved tilmelding. 

 

Filmene vises i  
Søllested Bio og Kulturhus. 

 
 
 

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. 
 

 
Evt. spørgsmål kan rettes til nedennævnte kontaktpersoner: 
Formand: Kim Heien   tlf. 53 34 53 41 (aften) 
Kasserer: Karen Mogensen  tlf. 54 78 92 72 (aften) 
 
 

WWW.FACEBOOK.COM/SKOLEBIFFEN 



GRUPPE 1 
Er primært for børn fra 0. klasse og til 4. klasse. 

 DEN MAGISKE MÅNEREJSE Egnet for alle 
ONSDAG DEN 25. JANUAR 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,25 

 FLUMMERNE Egnet for alle 
ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,25 

Animationsfilmen 'Den magiske månerejse' handler om 
drengen Peter, der sætter ud på en magisk rejse for at redde 
sin lillesøster. Destinationen for rejsen er månen, da lillesø-
steren er blevet kidnappet af den onde Månemand. 
Peter lander på stjerneengen, hvor han møder den søvnige 
Ole Lukøje, som hjælper Peter med at finde sin lillesøster. 
For at det kan lykkes, skal de to dog tilslutte sig et kapløb 
gennem Mælkevejen mod naturens ånder. 

Animationsfilmen 'Flummerne' handler om de to søskende 
Op og Ed, der er en del af flummerne, som er nuttede og 
pelsede donut-formede dyr. Ved et uheld rejser de fra år 
1835 og frem til nutidens Shanghai. Her ser de for første 
gang trafik, smager fastfood og det værste af det hele… de 
opdager, at alle flummere er uddøde! Nu er det op til det 
gakkede par at redde sig selv og sikre deres arts overlevelse. 
Ja, hvem ved, måske kan de endda ændre på historiens gang? 

I familiefilmen 'Oklingerne' ser vi, hvordan den lille 
landsby Hørmestrup har et stinkende problem: Den 
lokale losseplads. Byens borgere, der på grund af 
stanken må se langt efter turister, er bekymrede for 
områdets eksistens. Derfor har den 11-årige Max, der 
er søn af byens borgmester og dennes ambitiøse kone, 
en talentfuld lobbyist, indledt et tophemmeligt samar-
bejde med den skøre professor Skumversen og den-
nes niece Lotte om at udvikle en maskine, som kan 
løse det stinkende problem. 

v/ Kenneth Frahm  
Jernbanegade 36 - 4920 Søllested 

Tlf. 54 94 14 39 

 OKLINGERNE Egnet for alle 
ONSDAG DEN 8. MARTS 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,25 



I denne film befinder vi os i 70'erne, hvor Gru er 
barn i en forstad. Det er årtiet for bukser med svaj 
og disco, men Gru er mere optaget af superskurke 
og specielt De 6 Slyngler, som han er kæmpe fan 
af. 
Gru har udtænkt en plan for at blive ond nok, så 
han kan blive medlem af De 6 Slyngler. Og hel-
digvis kan han få hjælp af sine loyale følgere, de 
gule, kaosskabende minions. 

 MINIONS 2: HISTORIEN OM GRU Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

 MUGGE & HANS MÆRKELIGE HJERNE Egnet for alle 
ONSDAG DEN 15. MARTS 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

FORÆLDRE MØDE EFTER FILMEN 

Familiefilmen 'Mugge og hans mærkelige hjerne' fo-
regår bl.a. på Basserup Kommuneskole, hvor eleverne 
på deres første dag efter sommerferien skal til prøve. 
Og da den ellers så glade dreng Mugge viser sig at 
have en hjerne, der er så mærkelig, at hans svar får 
computeren til at eksplodere, går hele systemet i pa-
nik. Mugge sendes omgående i specialklasse og spås 
en sort fremtid. Han beslutter sig derfor for at starte 
sin egen skole. En skole hvor der er plads til børn med 
mærkelige hjerner. Han døber skolen Friheden. 

GRUPPE 2 
Er primært for børn fra 4. klasse og op. 

        LILLE ALLAN - DEN MENNESKELIGE ANTENNE  Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 22. FEBRUAR 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,25 

Den danske animationsfilm 'Lille Allan - Den menneske-
lige antenne' er en historie om Allan, hvis forældre bliver 
skilt. Han flytter herefter sammen med sin far ud i en 
boligblok på Amager. Sommerferien føles lang og ensom 
for Allan, når man ikke har nået at få nye venner. Heldig-
vis kommer han i kontakt med sin nabo Helge, som er 
meget besat af ufoer. Her skal Allan være menneskelig 
antenne, og prøve at komme i kontakt med rumvæsner.  
Herefter bliver Majken, et tankelæsende rumvæsen, nødt 
til at nødlande på Jorden, og der opstår et mærkværdigt 
og uventet venskab mellem hende og Allan. Da Majken 
kan læse Allans tanker, behøver han ikke at sige noget. 



          MONSTERFAMILIEN - DEN UPERFEKTE MISSION Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 29. MARTS 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,25 

Animationsfilmen 'Monsterfamilien - 
Den uperfekte mission' handler om den 
umage familie Wishbone, som denne 
gang skal forsøge at redde to af deres 
venner, der er blevet kidnappet af en 
monsterjæger. 
Det betyder, at familien igen må for-
vandle sig til de elskelige monstre. Mor 
Wishbone bliver en vampyr, mens far-
mand forvandles til Frankenstein's mon-
ster, og de to børn transformeres til hen-
holdsvis en varulv og en mumie. 
Den står således på en både sjov og 
noget uperfekt redningsmission for at få 
deres venner tilbage i god behold. 

Familiefilmen 'Mugge og hans mærkelige hjer-
ne' foregår bl.a. på Basserup Kommuneskole, 
hvor eleverne på deres første dag efter som-
merferien skal til prøve. Og da den ellers så 
glade dreng Mugge viser sig at have en hjerne, 
der er så mærkelig, at hans svar får compute-
ren til at eksplodere, går hele systemet i panik. 
Mugge sendes omgående i specialklasse og 
spås en sort fremtid. Han beslutter sig derfor 
for at starte sin egen skole. En skole hvor der 
er plads til børn med mærkelige hjerner. Han 
døber skolen Friheden. 

Nu kan du nemt og bekvemt 
bestille dine digital-billeder 
hjemmefra døgnet rundt og 
afhente dem hos os. 
Se mere på: 
www.jp-foto.dk 
Maribo. Torvet 12 
Tlf. 54 78 01 46 

 MUGGE & HANS MÆRKELIGE HJERNE Egnet for alle 
ONSDAG DEN 15. MARTS 2023 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

FORÆLDRE MØDE EFTER FILMEN 



Navn:  

Fødselsdato:  

Skole: Klasse: 

Evt. mobil nr. (hvis du vil have en SMS et par dage før næste film): 

 

TILMELDINGSBLANKET 
OBS. Kun en person pr. blanket! 

Udfyldes med blokbogstaver. 

Filmgruppe 1  Filmgruppe 2  

FILMENE SÆLGES KUN SOM SAMLET PAKKE 
 

Hvis du har et medlemskort fra tidligere, så medbring det ved tilmelding. 
Se 4 film i 1 gruppe for kr. 150,- .  

Se alle film i begge grupper for kun kr. 200,- . 
Hvis du ikke har medlemskort fra tidligere, skal du betale kr. 20,- ekstra. 

 
 

Du kan tilmelde dig ved at møde op i Søllested Bio og Kulturhus ved første film. 
 

DER ER TILMELDING INDEN FILMEN D. 25/1 OG D. 1/2 
BETALING VED TILMELDING. 

 

 
Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding. 

Der skal betales ved tilmelding. 
 

 
Husk forældremøde onsdag d. 15. marts ca. kl. 17,45 (efter filmen). 

 

 
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. 

HUSK AT UDFYLDE KUPONNEN FØR TILMELDING 
OGSÅ HVIS DU HAR VÆRET MEDLEM TIDLIGERE. 



AUT. KLOAKMESTER 

Alt i VVS– og smedearbejde 

Entreprenør 
Højagergård ApS 

 

v/Kim Jensen 
TLF. 54 93 93 30 

20 22 64 65 
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