BESLAGSMED

LASSE BØRRESEN
MOBIL: 23 70 94 18
Man. - Fre. 07:00 - 08:00
lasseboerresen@hotmail.com

www.christabellas.dk
Christabellas er online baseret, men du er også meget velkommen
til at handle real life i vores forretning i Maribo.
Åbningstider: Onsdag & torsdag: 11,30 - 17,00.
Fredag 11,30 - 18,00.

Lørdag 10,00 - 18,00

Christabellas
Vestergade 22A
4930 Maribo
Tlf. 3514 8222
mail@christabellas.dk

Snedker- & tømrearbejde
Gulvafslibning
Snedker- & tømrerservice
v/ Christian Mogensen

Stibankevejen 44
4920 Søllested

Tlf. 21 47 92 60

FORÅR 2017
Så byder vi igen velkommen til en ny spændende filmsæson. Vi fortsætter med at have 2
filmgrupper, som du kan tilmelde dig.
Der er ved de enkelte film angivet hvornår filmen starter og forventet sluttid.
BEMÆRK: START TIDEN ER FLYTTET TIL KL. 16,00. Dørene åbnes kl. 15,30.
Klik ind på vores hjemmeside på www.skolebiffen.dk, hvor du kan læse meget mere om de
film, der vises i denne sæson + andre oplysninger.
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 ved at møde op i Søllested Bio og Kulturhus ved første film, men
VED TILMELDING D. 22/1 ER PRISERNE KR. 125,- FOR 4 FILM OG KR. 175,- FOR
ALLE FILM + EVT. MEDLEMSKORT.
Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding.
Der skal betales ved tilmelding.
Hvis dine forældre har lyst til at hjælpe i Skolebiffen, kan du blive meldt ind gratis.

Husk, tilmelding er søndag d. 22. januar 2017, fra kl. 11,00 til kl. 13,00. I
Søllested Bio og Kulturhus.
Evt. spørgsmål kan rettes til nedennævnte kontaktpersoner:
Formand: Kim Heien
tlf. 20 80 77 53 (aften)
Kasserer: Karen Mogensen
tlf. 54 78 92 72 (aften)

WWW.SKOLEBIFFEN.DK
Nu kan du også følge os på
WWW.FACEBOOK.COM/SKOLEBIFFEN

GRUPPE 1
Er primært for børn fra 0. klasse og til 4. klasse.
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV
ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2017 KL. 16,00

Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,30

Animationsfilmen 'Kæledyrenes hemmelige liv' handler om
hunden Max, der lever et godt liv med sin ejer, Katie, på
Manhattan i New York.
Men den lille terriers verden bliver vendt på hovedet, da
Katie kommer hjem med en stor, sjusket køter af en hund
ved navn Duke. Pludseligt er Max ikke favoritkæledyret
længere, og samtidig er der en anden trussel udefra, han
skal forholde sig til.
ALVIN OG DE FRÆKKE JORDEGERN—PÅ FARTEN Egnet for alle
ONSDAG DEN 22. FEBRUAR 2017 KL. 16,00
SLUT CA. KL. 17,30
I familiefilmen 'Alvin og de frække jordegern - På farten' bliver de tre jordegern, Alvin, Theodore og Simon, overraskede,
da Dave får en kæreste og tilmed planlægger at fri til hende.
De musikalske gnavere bliver bange for, at Dave vil forlade
dem, så da det nyforelskede par rejser på en romantisk ferie til
Miami, følger de små venner med for at sætte en stopper for
Daves planer.
Men som sædvanligt har de kære jordegern misforstået situationen en anelse.
TROLLS
ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 16,00

Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,30

Husk, forældremøde efter filmen (for alle forældre).
I ‘Trolls’ lever de farverige og lykkelige trolde dybt inde i skoven. Her har de boet siden kongetrolden Peppy reddede dem fra
de ondsindede borker.Nu regerer hans voksne datter Poppy over
troldene, og dagene går med sang og leg. Men borkerne vender
frygteligt tilbage og kidnapper flere af de små væsner. Poppy må
derfor finde gnavne Kvist, den eneste ulykkelige trold, der tilfældigvis også ved, hvor de sultne monstre gemmer sig. Men det er en lang og svær rejse, og
Poppy mister sit gode humør. Så negative Branch må forsøge at finde sin indre glæde.

EN HEMMELIG FILM…..
Da Skolebiffen i Søllested fylder 25 år i foråret 2017, har vi valgt at
vise en hemmelig film.

GRUPPE 2
Er primært for børn fra 4. klasse og op.
ICE AGE—DEN VILDESTE REJSE
ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017 KL. 16,00

Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,35

I animationsfilmen ’Ice Age: Den vildeste rejse’ er det
forhistoriske væsen, Scrat, igen på jagt efter sit elskede
agern.Det fører ham denne gang på en rumrejse, hvor
gnaveren uheldigvis igangsætter en serie af begivenheder, der truer med at udrydde hele verden.Nede på Jorden må de umage venner, bestående af mammutten
Manny, sabeltigeren Diego og dovendyret Sid, drage ud
på et farefuldt eventyr for at klare skærene.
KUBO—DEN MODIGE SAMURAI
ONSDAG DEN 1. MARTS 2017 KL. 16,00
I ’Kubo - Den modige samurai’ lever den unge dreng,
Kubo, i en hule sammen med sin mor. Hver dag tager
han ind til byen for at fortælle eventyr om de gamle
samuraier ved at bruge magi til at lave levende origami-figurer af papir. Men da han en mørk nat opdager,
at de mange historier er sande, ser verden pludselig
helt anderledes ud. Kubo må begive sig ud på en farefuld færd for at finde sin fars gamle rustning.

Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,40

PETER OG DRAGEN
ONSDAG DEN 29. MARTS 2017 KL. 16,00

Egnet for alle
SLUT CA. KL. 17,40

I eventyrfilmen 'Peter og dragen' bliver en
forhutlet dreng fundet i skoven. Åbenbart
har han boet der i adskillige år, efter hans
forældre døde i en ulykke.
En skovfoged, der har fundet drengen, opdager, at der er en helt særlig grund til hans
mirakuløse overlevelse. En stor, grøn og
pelset drage har nemlig passet på Peter ude i
vildnisset.
Men ikke alle mener, at dragen Elliott er
helt ufarlig og vil derfor jage ham ud af skoven.
EN HEMMELIG FILM…..
ONSDAG DEN 5. APRIL 2017 KL. 16,00

SLUT CA. KL. ??.??

Da Skolebiffen i Søllested fylder 25 år i foråret 2017, har vi valgt at
vise en hemmelig film.

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, men
VED TILMELDING D. 22/1 ER PRISERNE KR. 125,- FOR 4 FILM
OG KR. 175,- FOR ALLE FILM + EVT. MEDLEMSKORT.
Udfyld tilmeldingskuponen på forhånd og aflever den i biografen ved tilmelding.
Der skal betales ved tilmelding.
Hvis dine forældre har lyst til at hjælpe i Skolebiffen, kan du blive meldt ind gratis.

Husk, tilmelding er søndag d. 22. januar 2017 fra kl. 11,00 til kl. 13,00.
I Søllested Bio og Kulturhus.
TILMELDINGSBLANKET
OBS. Kun en person pr. blanket!
Udfyldes med blokbogstaver.
Filmgruppe 1

Filmgruppe 2

Navn:

Fødselsdato:

Skole:

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

Klasse:



RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

Undervisning
Opstaldning
Tilridning
Skridtbånd

V/Tina Andersen
Strædet 19
4920 Søllested
Tlf. 40 32 16 03
ridecentret@ridecentret.dk
http://www.ridecentret.dk

SØLLESTED SPEJDERNE - HØJREBY GRUPPE
Din lokale spejdergruppe. For børn og unge 0—23 år.
Læs mere: www.soellestedspejderne.gruppe.dds.dk

