
 I Bleen i Biffen 

Man. d. 1/11-21 kl. 9:30 – 10:00    
Hunden Ib er forsvundet væk: 

Musen hører en lyd. Den må 

undersøge, hvor lyden kommer fra. 

Den lille grå ulv – Forår: Det er 

forår i skoven og både den lille grå 

ulv og haren vågner.                      

Prik & Plet leger med dej: 

Mægtige maskiner –Gravemaskinen 

Man. d. 15/11-21 kl. 9:30 – 10:00  

Hvem er sød: Er nogle farver 

grimme og er nogle fine?              

Lille hund Mester flytter ind 

Mester vil gerne bo hos Thomas, og 

den kan sagtens passe på ham.                                 

Prik og Plet i sneen:                 

Mægtige maskiner – Kædegraver 

Man. d. 10/1-22 kl. 9:30 – 10:00    
Tiger: På tallerkenen er der en 

tiger, og den er sulten.                   

Rita & Krokodille i Zoo:   

Cirkeline – Højt fra træets 

grønne top: Det er jul, Cirkeline 

laver gaver, bager og henter træet.                    

Mægtige maskiner – Stribemaleren 

Man.  d. 7/2-22 kl. 9:30 – 10:00     

Hvem ejer bukserne: Alle vil 

gerne ud at lege, men der går 

kludder i tøjet, de skal have på.     

Lili kender alle farverne       

Binke kan flyve: Binke må bo hos 

musen, fordi han ikke kan flyve.              

Mægtige maskiner – Asfaltmaskinen 

Man. d. 7/3-22 kl. 9:30 – 10:00  

Lillefingers stormfulde dag: 

Myren synes, at alting er kedeligt. 

Vinden kunne godt være lidt 

sjovere.                                            

Hugo & Holger: har en ting til 

fælles: De passer ikke ind.   

Hunden Ib fodrer myrerne 

Mægtige maskiner – Betonkanon 

 

 

  Lilla gruppe: 3-4-årige 

Tirs. d, 26/10-21 kl. 9:30 – 10.00  
Lillefinger – Stormfuld dag:      

Vinden kunne godt være lidt sjovere                                                 

Hugo & Holger: De to venner har en 

ting til fælles: at de ikke passer ind.                                    

Hunden Ib fodrer myrerne: Man 

må ikke fodre myreslugeren i Zoo. 

Men Ib fodrer myrerne.          

Mægtige maskiner – Betonkanon  

Tirs. d. 16/11-21 kl. 9:30 – 10.00                                              

Hunden Ib er ret sur              . 

Vitello graver et hul: det er 

kedeligt, så Vitello finder en ny ven.   

Kvæk: En haletudse føler sig 

anderledes, fordi den ikke får ben på 

samme tid som sine søskende.                    

Zebra: Zebraen elsker sine striber, 

Mægtige maskiner – Kædegraver  

Tirs. d. 11/1-22 kl. 9:30 – 10:00 
Myre: Myrerne arbejder sammen. 

Men én gør alting anderledes. 

Tænk hvis: Handler om dyrenes liv 

og de spilopper, de finder på. 

Prik og Plet leger med dej: og de 

roder i køkkenet.                     

Mægtige maskiner – Stribemaleren 

                                                               

Tirs. d. 8/2-22 kl. 9:30 – 10:00  
Vuf – En ny ven:  Vuf har ikke tænkt 

sig at blive på papiret. 

Naboer: Godt og dårligt naboskab. 

Hunden Ib er forsvundet væk 

Ulv: Ulven er ikke så farlig, som den 

ser ud, og det opdager anden. 

Mægtige maskiner – Asfaltmaskinen 

 

Tirs. d. 8/3-22 kl. 9:30 – 10:00  
Min lille hund Mester flytter ind:  

Mester vil gerne vil bo hos Thomas 

og den kan sagtens passe på ham. 

Cirkeline – Klodsmus: 

Musebedstefar fortæller historien 

om Klodsmus.                            

Mægtige maskiner – Gravemaskine                  
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Velkommen til den nye sæson 

i  

Lemvig Børne- og 

Ungdomsfilmklub! 

 

Vi har i år samlet en mængde gode og 

spændende film til jer. Udvalget i de enkelte 

grupper er alsidigt. Her finder du både film, 

som er kendte og ukendte, danske og 

udenlandske - kort sagt, der er noget for alle! 

 

For at blive medlem skal du tegne et 

medlemskab uanset alder. Du tegner 

automatisk et medlemskab, når du køber din 

billet. Institutioner sælger billetterne i uge 

40 og 41. Du kan også købe din billet hos 

Lemvig Bibliotek i uge 42. Der er et 

begrænset antal pladser til hver gruppe, så 

skynd dig, inden det er for sent. Man kan kun 

tegne et medlemskab til hele sæsonen og 

ikke til de enkelte film. Ledsagende voksne 

er meget velkomne, men de skal dog også 

tegne et medlemskab til klubben.  

EVT. genopblusning af Corona kan medføre 

aflysninger. 

Gå ind og se omtalen af filmene på: 

www.biohusetlemvig.dk 

 

Vi ses i Lemvig Børne- og Ungdomsfilmklub 

ved sæsonstart! 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 

           

                                                     

   Blå gruppe: 5-6-årige 

                                                                                                      
Tors. d. 28/10-21  kl. 9:30 – 11:00                      
Bølle på eventyr: Den forkælede 
hund Bølle har, siden han var 
hvalp, levet et overdådigt liv. Da 
bølles ejer dør, står han for første 
gang på egne poter i en ny og 
skræmmende verden. Bølle må nu 
flygte fra en hundefanger. Han 
møder den hjemløse hund Rousey 
og en ung musiker Zoe. 

Tors. d. 18/11-21 kl. 9:30 – 10:40                                   
Pelle Haleløs: Katten Pelle får 
forvildet sig væk fra sit trygge 
hjem på landet og havner i den 
store ukendte storby. Her venter 
et eventyr, hvor Pelle møder den 
søde kat Maja, og et sandt eventyr 
blomstrer op. Det er dog ikke 
nemt at være den nye kat i byen. 

Tors. d. 13/1-22 kl. 9:30 – 11:00                                 
Paw Patrol – The Movie: Ryder 
og Paw Patrol får travlt med at 
rydde op efter Humdinger, da han 
bliver borgmester, og de får hjælp 
af en ny allieret, den kvikke 
gravhund Liberty. Med nye 
spændende køretøjer og finurligt 
udstyr kæmper hvalpene for at 
redde Adventure Citys indbyggere. 

Tors. d. 10/2-22 kl. 9:30 – 10:50  
Yakari på store eventyr:  Yakari 
drager alene ud i verden i 
jagten på vildhesten Lille 
Torden, som siges at være 
utæmmelig. På sin rejse møder 
Yakari mange farer, men 
opdager også at han har fået 
evnen til at tale med dyrene.  

Tors. d. 10/3-22 kl. 9:30 – 11:00.    
Sikke et cirkus: Cirkusdirektøren 
og hans datter elsker cirkuslivet. 
En dag opdager de et spor i sneen 
og en masse mystiske ting sker, 
derfor bliver de klar over at nogen 
holder øje med dem. Samtidig 
bliver cirkusdirektøren bange for, 
at cirkus Suverænum vil overtage 
hans elskede cirkus. 

 

  Filmklubbens bestyrelse: 

Maria Rosenberg, formand   …...  31 36 05 29      

Henrik Breinholt, næstformand…  61 16 60 39       

Christina Bonde, kasserer……….  42 77 08 25     

Anja Kirk………………………...  96 63 15 09        

Else Breddam …………………… 30 22 98 86       

Lone Marie Olesen……………….. 20 47 92 43 

Camilla Bastrup……………………29 28 66 05 

Tina Vedel Romby …………………………….  

Ungdomsbestyrelsen:                                                    

Valdemar Cross…………...............51 91 13 91 

Anna Breddam………………………………….   

Tilmelding 2021/22:                                            

Bleen i Biffen 

 75 kr. 

Lilla 

75 kr. 

Blå 

100 kr. 

   

Navn: __________________________ 

Alder:__________________________

Adresse:_________________________

Forældres tlf.:____________________ 

Forældreunderskrift: _______________      

Bleen i Biffen 

 75 kr. 

Lilla 

75 kr. 

Blå 

100 kr. 

   

Navn: __________________________ 

Alder:__________________________ 

Adresse:_________________________

Forældres tlf.:____________________ 

Forældreunderskrift: _______________ 

 

                                                      

http://www.lemvigbuf.dk/


 


