
 I Bleen i Biffen 

Man. d. 31/10-22 kl. 9:30 – 10:00    
Pipungerne – Mus på stribe: Saxe 

kan lide at tælle. Hun skal kigge 

efter museungerne.                         

Rita og Krokodille: Skovturen: 

Mis med de blå øjne: skal ud for at 

finde landet med de mange mus. 

Mægtige maskiner - 

Piloteringsmaskine: 

Man. d. 21/11-22 kl. 9:30 – 10:00  

Cirkeline: Månen er en gul ost: 

Musene har bygget en rumraket, 

der skal hente den store ost.      

Prik og Plet med tryk på:                             

Hvem bløder? Dyrene saver og 

banker. Kommer de til skade.                              

Mægtige maskiner – Gravemaskine 

Man. d. 9/1-23 kl. 9:30 – 10:00    
Rita og Krokodille: Fisketuren 

Den lille gris flyver: Nogle gange 

drømmer grisen så meget, at den 

har svært ved at forstå, at den 

faktisk ikke kan flyve.                  

Karla kanin på stranden: 

Mægtige maskiner – Betonkanon 

Man.  d. 6/2-23 kl. 9:30 – 10:00     

Pipungerne – Turen til åen:      

Prik og Plet kikker på stjerner: 

Nogle er store, andre er små. Efter 

et meteornedslag møder de et 

væsen, som har set stjernerne.     

En lille smule:. Den lille gris er 

glad og skal ned til søen for at bade. 

Mægtige maskiner – Kædegraver 

Man. d. 6/3-23 kl. 9:30 – 10:00  

Cirkeline: Klodsmus: Det er 

regnvejr, og musebedstefar 

fortæller historien.                          

Min lille hund Mester: – som kat                                                                

Lili får besøg: Af sin allerbedste 

veninde, Molly.                                    

Mægtige Maskiner – Stribemaler   

 

 

  Lilla gruppe: 3-4-årige 

Tirs. d, 25/10-22 kl. 9:30 – 10.00  
Den lille gris flyver: Gris drømmer 

om at kunne flyve.                               

Sallies historier – Hr. Wilders stjerne: 

Hr. Wilder, ønskede han sig en 

stjerne. Det fik han ikke. Han bygger 

en stige, så han kan snuppe sig en.                                               

Pipungerne – Prinsessen og vagten: 

Mægtige maskiner – Gravemaskine 

Tirs. d. 22/11-22 kl. 9:30 – 10.00                                              

En lille smule: Den lille gris er glad 

og skal ned til søen for at bade. 

Karla kanin på stranden:  

Cirkeline: På med vanten: De er 

ude at lege i sneen. De bygger en 

snemus, som det til sidst lykkes dem 

at skræmme katten med.               

Mægtige maskiner – Betonkanon  

Tirs. d. 10/1-23 kl. 9:30 – 10:00  
Min oldefars historier – Elgen: 

Oldefar fortæller, at han har set et 

stort dyr her til morgen – en elg! 

Oldefar fortæller ”Tykke-historier”  

Prik og Plet i sneen:  

Pipungerne – Hittebarnet:   

Mægtige maskiner – Kædegraver: 

                                                               

Tirs. d. 7/2-23 kl. 9:30 – 10:00  
Lili møder en dum unge: Lili 

smider ting over hækken, smider 

den dumme unge dem tilbage! 

Ken-Allen og friheden: Den sande 

historie om orangutangen Ken-Allen, 

der gang på gang stikker af fra zoo. 

Mis med de blå øjne:  

Mægtige maskiner Piloteringsmaskine 

 

Tirs. d. 7/3-23 kl. 9:30 – 10:00  
Cirkeline: Zigeunerne: En trup 

zigeuner på vej til cirkusbygningen 

Hunden Ib –  gynger højt: 

Lillefinger – Påskeægget:              

Mops & Ollie: bor på en planet 

Mægtige Maskiner – Giraflift 

  

 

 

Lemvig Børne- og 

Ungdomsfilmklub 

Se programmet på 

www.biohusetlemvig.dk 

Program 2022-2023 



 

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 41-42. 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. 27/10-22  kl. 9:30 – 10:45                     
Hokus pokus Alfons Åberg: 
Alfons’ højeste ønske er en hund, 
men udsigterne til at dette ønske 
bliver opfyldt er lange. Far mener 
ikke, at Alfons er gammel nok til at 
tage sig af en hund. Da Alfons 
møder en herre fra nabolaget, som 
kan lidt trylleri, kaster Alfons sig 
begejstret ud i magiens verden. 

Tors. d. 24/11-22 kl. 9:30 – 11:00                                   
Ida og Pjalte: er historien om en 
lille pige og hendes ”usynlige ven” 
Pjalte. En charmerende, men 
udfordrende tøjdukke, som Idas 
storebror har syet til hende. En 
dukke som bliver Idas nye bedste 
ven, men som samtidig bliver 
årsag til konflikter i familien. 

Tors. d. 12/1-23 kl. 9:30 – 11:00                                 
Bien Maja og det gyldne æg: 
Maja og hendes ven Willi går på 
opdagelse uden for bikuben. 
Pludselig hører de myren Chomp 
råbe på hjælp. Han er på flugt fra 
næsehornsbillerne Rumba, 
Henchie og Boof, som vil stjæle det 
gyldne æg, han er på vej til 
myrekolonien. 

Tors. d. 9/2-23 kl. 9:30 – 10:50  
Kaptajn Bimse: Anna er ked af 
det, fordi hun har glemt sin dukke, 
hendes forældre vil ikke hente 
den. Sammen med bamsen tager 
hun sagen i egen hånd. Hun flyver 
afsted med Kaptajn Bimse i hans 
gule flyvemaskine sammen med 
andenpiloten Goggeletten. 

Tors. d. 9/3-23 kl. 9:30 – 10:50    
Asterix og trylledrikkens 
hemmelighed: Landsbyens 
druide, Miraculix er blevet skadet, 
det får ham til at tænke på 
fremtiden. Miraculix er den eneste, 
der har opskriften på landsbyens 
livsvigtige trylledrik, og han 
sætter sig derfor for, at han vil 
finde en lærling. 

 

  Filmklubbens bestyrelse: 

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

Henrik Breinholt, næstformand…  61 16 60 39       

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

Sabrina Christiansen Broch …….........................        

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 

Felix Brandborg Jespersen…………..…………             

Anna Breddam………………………………….   

Tilmelding 2022/23:                                            

Bleen i Biffen 

 75 kr. 

Lilla 

75 kr. 

Blå 

100 kr. 

   

Navn: __________________________ 

Alder:__________________________

Adresse:_________________________

Forældres tlf.:____________________ 

Forældreunderskrift: _______________      
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 75 kr. 
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75 kr. 

Blå 

100 kr. 

   

Navn: __________________________ 

Alder:__________________________ 

Adresse:_________________________

Forældres tlf.:____________________ 

Forældreunderskrift: _______________ 
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