
Spillested: 

 

 

Filmene spilles i Fjerritslev Kino mandage kl. 15,30 samt tirsdage  

kl. 15,30  

 

Billetsalg kun i Kino: 
 

Uge 39: Søndag - fredag fra kl. 18,15 - 19.30 

Uge 40: Søndag - fredag fra kl. 18,15 - 19,30 

Desuden : 

24. og 25.  september kl. 16 - 19,30 

           26. september  kl. 10 - 13 

 

Er man kunde i Jutlander Bank, kan man få refunderet kr. 25 ved at 

vise billetten i banken.  

 

Vær opmærksom på: 
 
Når i køber billet, vil vi gerne have jeres mailadresse, så vi i tilfælde 

af coronaforanstaltninger, kan kontakte jer. 

 

Medlemskabet kan ikke refunderes. I tilfælde af lukning af biografen 

efter sæsonstart pga. force majeure vil der i stedet tilbydes online vis-

ninger (dog ikke nødvendigvis de samme film som i programmet) og/

eller andre online aktiviteter.  

Om muligt vil de oprindelige visninger tilbydes på et senere tids-

punkt.  

 

 

Støt Kino: 

Det er IKKE tilladt at tage slik 

og sodavand med i Kino. 



Gooseboy - 87 minutter 

Drengen Viggo bruger det meste af sin vågne tid på at 

spille spillet Gooseboy, men det ændrer sig pludseligt. 

Det sker, da en talende gås ved navn Nissemand styrter 

ned på Viggos altan og brækker sin vinge.Viggo må 

hjælpe ham, og sammen tager de ud på et begivenheds-

rig eventyr i den frie natur for at bringe Nissemand til-

bage til sin flok. 

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 15,30 

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 15,30 

Mandag den 2. nov. 2020 kl. 15,30 

Tirsdag den 3. nov. 2020 kl. 15,30 

 

Frost 2 - 104 minutter 

 
Alt er nu fredfyldt i Arendal, indtil Elsa begynder at høre en 

mystisk stemme langvejs fra. Inden hun ved af det, er hendes 

kongerige igen i fare, og borgerne må flygte fra byen.Sammen 

med Anna, Kristoffer, Olaf og Svend må Elsa nu rejse mod 

stemmen på et nyt eventyr, der fører dem til en fortryllet 

skov.Elsa har brug for sine magiske kræfter mere end nogen-

sinde før, og under rejsen vil hun snart finde svar på, hvorfor 

hun blev født med magi. 

Mandag den 7. december 2020 kl. 15,30 

Tirsdag den 8. december 2020 kl. 15,30 

 

 

Dumbo - 112 minutter 

 
Den tidligere cirkusstjerne Holt Farrier vender efter 

krigen tilbage til sit gamle Cirkus, dog uden sin ene 

arm.Holt kan derfor ikke vende tilbage til sin gamle 

stilling, så han får sammen med sine to børn ansvaret 

for at passe en nyfødt elefantunge med alt for store 

ører.Elefanten bliver til grin i cirkusset, men da børnene 

opdager, at Dumbo kan flyve, får det stærkt skrantende 

cirkus ny vind i sejlene.  

.  

Mandag den 11. januar 2021 kl. 15,30 

Tirsdag den 12.  januar 2021 kl. 15,30  

  Mysteriet om hr. Link - 94 minutter   

      
Frost opfatter sig selv som en af verdens førende efterfor-

skere af myter og monstre, hvorfor han bør være den per-

fekte mand til opgaven.  

Hans kollegaer er dog imidlertid ikke enige i den antagel-

se, hvorfor Frost og hans opgave også er et forsøg på at 

overbevise dem om eksistensen af netop det legendariske 

væsen. Han håber herved også at kunne overbevise sine 

skeptiske arbejdsfæller.         

Mandag den 8. februar 2021 kl. 15,30 

Tirsdag den  9. februar 20121 kl. 15,30  

Toy Story 4 - 99 minutter 

Filmen følger tiden efter Anders, hvor legetøjet nu le-

ver hos den nye ejer Bonnie. Woody oplever oftere og 

oftere at ende i skabet, mens Bonnie leger med de an-

dre ting. 

Da familien drager på bilferie, skal alt legetøjet med, 

også Bonnies helt nye hjemmelavede legetøj Forky, der 

har svært ved at finde sin nye plads i verden. 

Kæledyrenes hemmelige liv - 86 minutter  

 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 favoritkæ-

ledyret længere, og samtidig er der en anden trussel 

udefra, han skal forholde sig til. 

Snefnug, en lille, hvid kanin, har nemlig taget hundenes 

halsbånd og er ved at samle en hær af forladte kæledyr 

for at udøve hævn på alle de andre kæledyr og deres 

ejere. 

Mandag  den 8. marts 2021 kl. 15,30 

Tirsdag  den 9.  marts 2021 kl. 15,30 


