


Christabellas 

Vestergade 22A 

4930 Maribo 

Tlf. 3514 8222 

mail@christabellas.dk  

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 

 

 

 

 

Snedker- & tømrearbejde 
Gulvafslibning 

Tlf. 21 47 92 60 

Snedker- & tømrerservice 
v/ Christian Mogensen 

Stibankevejen  44 
4920 Søllested 



EFTERÅR 2017 
 

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 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. 3/9 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. 2. september 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. 

 LEGO BATMAN FILMEN Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,45 

 DYREBE I HAKKEBAKKESKOVEN Egnet for alle 
ONSDAG DEN 4. OKTOBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,15 

 SMØLFERNE, DEN HEMMELIGE LANDSBY Egnet for alle 
ONSDAG DEN 1. NOVEMBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

Animationsfilmen ”LEGO Batman Filmen” foregår i 
Gotham. Batmans hjemby. Her får han tiden til at gå 
med at bekæmpe de mange skurke, der er på spil i byen. 
Batman er vant til at arbejde alene, men en helt ny slags 
udfordringer melder sig, da han skal tage sig af drengen 
han ved en fejl adopterede til et velgørenhedsarrange-
ment. 
Men måske er det slet ikke så skidt, at nattens dystre 
ridder lærer at samarbejde med andre?  

'Dyrene i Hakkebakkeskoven' handler om den musikal-
ske Klatremus og den forsigtige Morten Skovmus, der 
bor sammen med alle deres dyrevenner i skoven. 
Livet går sin vante gang, men den snu Mikkel Ræv er 
på færde, og han er kendt for at spise de små dyr i sko-
ven. Derfor vil Morten Skovmus indføre regler for, 
hvordan dyrene kan leve sammen uden at spise hinan-
den. 

Smølferne er tilbage, og denne gang går turen til Den hem-
melige landsby. 
Da Smølfine og hendes tre venner (Brillesmølf, Klodsets-
mølf og Stærksmølf) finder et mystisk landkort, drager de 
ud på eventyr. 
Kortet leder dem gennem Den forbudte skov, med alle 
dens magiske skabninger, og videre mod den hemmelig 
landsby, som de gør klogest i at finde, før den onde trold-
mand, Gargamel. Ved rejsens ende venter den største og 
mest fantastiske hemmelighed i Smølfernes historie. 



Iqbal og Sille har været naboer i Blågårdsgade, siden de var 
små, men nu skal gaden jævnes med jorden som del af et 
byfornyelsesprojekt. Det er Æselmand og Svinet, der står 
bag, og vennerne finder ud af, at det i virkeligheden er for 
at få fat i den olie, skurkene har fundet under vejen. Så fin-
der Iqbal en superchip med magiske egenskaber og sælger 
den til Æselmand og Svinet i håbet om, at de til gengæld vil 
lade ejendommen stå. Men banditterne snyder ham. 

 IQBAL OG SUPPER CHIPPEN Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,30 

 BAKKEKØBING, DET STORE OSTERÆS Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 11. OKTOBER 2017 KL. 16,00 SLUT CA. KL. 17,20 

I animationsfilmen 'Bakkekøbing - Det store osteræs' er 
det blevet tid til at afgøre, hvilken by der er bedst. Det 
bliver gjort ved osteræset, hvor Bakkekøbing konkurre-
rer mod byen Slidstrup. Fuglen Søren er repræsentant 
for Bakkekøbing, og han er så sikker på sin sejr, at han 
indgår et hemmeligt væddemål med den onde mejeribe-
styrer Ollmar. Men oddsene er høje, og hvis Søren ta-
ber, mister Theodor Fælgen sit værksted, hvor både den 
optimistiske fugl og pindsvinet Ludvig bor. Ollmar 
allierer sig med gorillaen Emanuel Desperados, og 
pludselig ser sejren ikke længere så sikker ud. 

 SYNG Egnet for alle 
ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,45 

’Syng’ handler om koalabjørnen Buster Moon, der ejer 
et engang verdensberømt teater. Men han er desværre 
ved at gå rabundus. 
For at genvinde teatrets gamle stolthed finder den fiffi-
ge koala på den gode idé at afholde en storslået sang-
konkurrence, hvor alle dyr kan deltage og vinde en stor 
sum penge. Han siger bare ikke til nogen, at præmien 
slet ikke eksisterer. Da konkurrencen går i gang, står det 
hurtigt klart for alle, at der er fem tydelige favoritter. 

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



 MÅNENS VOGTER Frarådes under 7 år 
ONSDAG DEN 15. NOVEMBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,25 

'Månens Vogter' foregår på en lille planet fyldt 
med eventyrlige væsener, hvor den naturlige 
orden opretholdes af solen og månen og deres 
vogtere. 
Faunen Mune bliver ved et tilfælde udpeget til at 
være Månens Vogter - til stor bitterhed for 
Leeyon, som ellers havde udset sig titlen.  
Med en ny, uerfaren vogter af månen ser under-
verdenens hersker, Necros, sit snit til at skabe 
kaos og mørke på planeten ved at stjæle solen i 
ledtog med Leeyon, der bliver lovet månen som 
belønning. Hele planeten er nu fare! 

 SYNG Egnet for alle 
ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017 KL. 16,00  SLUT CA. KL. 17,45 

’Syng’ handler om koalabjørnen Buster Moon, 
der ejer et engang verdensberømt teater. Men 
han er desværre ved at gå rabundus. 
For at genvinde teatrets gamle stolthed finder 
den fiffige koala på den gode idé at afholde en 
storslået sangkonkurrence, hvor alle dyr kan 
deltage og vinde en stor sum penge. Han siger 
bare ikke til nogen, at præmien slet ikke eksiste-
rer. Da konkurrencen går i gang, står det hurtigt 
klart for alle, at der er fem tydelige favoritter. 



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, men 
VED TILMELDING D. 3/9 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. 3. september 2017 fra kl. 11,00 til kl. 13,00. 
I Søllested Bio og Kulturhus. 

 

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. 



Undervisning 

Opstaldning 

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

Skridtbånd 

Tilridning 

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


