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          Marts 

Storegade 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 30 2514 02 
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Støtter os og jer 

 

Glumsø biograf  

& kulturhus 

Østergade 16 

4171 Glumsø 
glumsoe.bio@gmail.com 

www.glumsoe-bio.dk 

 

 

Månedens film 
 

             Uge 9                   Uge 9                Uge 9 + 10 
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Uge 12                  Uge 13 

 

 

 

 
 

 

 

Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 

  Aut. PSYKOLOG  
       

Annette Kure Aspelin 

Børn, voksne og familier 

Kognitiv terapi, Coaching 

Se mere: annetteaspelin.dk 

Tlf. 22 36 88 03 

Tyvelse Bygade 3,  

4171 Glumsø 

Glumsø Autoværksted 
 

Sorøvej 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 40 85 67 15 

Din frisør for hele familien  
Storegade 10 
4171 Glumsø 

Tlf. 20 35 61 32 
www.salonrosengren.dk 

 

KARREBÆKSMINDE 

SEAFOOD 
v/ Bettina Henriksen 

Altid frisk fisk fra egen kutter 

på parkeringspladsen 

v/ Brugsen i Glumsø 

ONSDAG EFTERMIDDAG 
Kl. 14.30 - 17.30 

Tlf. 40 15 07 14 

 Mandag, Tirsdag og Onsdag 
Kl. 9.00 - 17.00 

Eller efter aftale 

v/Jeanett Jensen,  

Birkelundsvej 16, 4171 Glumsø 

Tlf. 25 78 64 28 

 

 

Køb din billet direkte fra vores hjemmeside 

eller i  

vores mobil app 
 

www.glumsoe-bio.dk 

 

Besøg vores hjemmeside 

www.glumsoe-bio.dk 

 

+ 

    Uge 9 

Ti 1. mar.  19.00 Klimaforandringerne Foredrag 

On 2. mar.  19.30 Marry Me 

To 3. mar.  19.30 Du som er i himlen 

Lø 5. mar.  14.00 Pils eventyr 

Lø 5. mar.  20.00 Dansk Melodi Grand Prix 2022 

Sø 6. mar.  19.30 Du som er i himlen 

    Uge 10 

Ti 8. mar.  19.30 Du som er i himlen 

On 9. mar.  19.30 Du som er i himlen 

To 10. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Fr 11. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Lø 12. mar.  14.00 Pil's Eventyr 

Lø 12. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Sø 13. mar.  14.00 Pil's Eventyr 

Sø 13. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

    Uge 11 

Ma 14. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Ti 15. mar.  16.00 Hvidstengruppen - De efterladte 

Ti 15. mar.  19.00 Ekstrem fordøjelse Foredrag 

On 16. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

To 17. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Fr 18. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Lø 19. mar.  14.00 Snedronningen 

Lø 19. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

Sø 20. mar.  14.00 Snedronningen 

Sø 20. mar.  19.30 Hvidstengruppen - De efterladte 

    Uge 12 

Ti 22. mar.  19.30 Rose 

On 23. mar.  19.30 Rose 

To 24. mar.  19.30 Rose 

Fr 25. mar.  19.30 Rose 

Lø 26. mar.  14.00 Krummerne 

Lø 26. mar.  19.30 Rose 

Sø 27. mar.  14.00 Krummerne 

Sø 27. mar.  19.30 Rose 

    Uge 13 

Ti 29. mar.  19.00 Flagermus Foredrag 

On 30. mar.  19.30 The Batman 

To 31. mar.  19.30 The Batman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du som er i himlen  
 

Uge 9 + 10 
  

Et døgn forandrer den 14-årige Lises 

liv for altid. Hun er den ældste i en sø-

skendeflok og skal som den første i 

familien i skole, fuld af håb og tro på 

livet. Men da hendes mor går i fødsel, 

viser det sig hurtigt, at noget er galt. 

Som natten trænger sig på og fødslen 

intensiveres, må Lise forberede sig på, at den dag, der 

startede i barndom, kan slutte med, at hun bliver kvinden i 

huset. DU SOM ER I HIMLEN er et intenst og bevægende 

portræt af en ung dansk pige fanget i en brutal tid - en for-

tælling om at tage ansvar, blive voksen og holde fast i det 

vigtigste, der findes. Håbet.  
  

Spilletid: 1 time 25 minutter       Tilladt for børn over 15 år       Pris: 80 kr. 

 

Pil's Eventyr 
 

Uge 9 + 10  
Filmen er det tredje kapitel i Kingsman

-serien. Denne gang er der dog ikke 

tale om en fortsættelse, men går der-

imod tilbage i historien og lader fortæl-

lingen udspille sig i starten af 1900-

tallet. En gruppe ondskabsfulde for-

brydere har her planer om en verdens-

omspændende krig, der vil betyde døden for millionvis af 

mennesker. En krig, der naturligvis må og skal stoppes for 

enhver pris. Ind på scenen træder således den yderst vel-

klædte og kampklare gentleman Orlando Oxford, der må 

gøre sit for at stoppe de krigsklare bagmænds ondsinde-

de planer.    
  

Spilletid: 1 time 29 minutter       Frarådes børn under 7 år       Pris: 80 kr. 

 

Marry Me  

Uge 9 

 Den romantiske komedie 'Marry Me' 

handler om vielsen mellem to musikal-

ske superstjerner, der tager en uventet 

drejning. Da musikerne Kat og Bastian 

skal giftes foran et globalt publikum, 

hører Kat få sekunder før vielsen, at 

Bastian har været hende utro. Kat be-

slutter sig derfor i stedet for at gifte sig med en tilfældig 

mand blandt publikum. 

I hovedrollerne ses Jennifer Lopez og Owen Wilson, der 

begge har erfaring med genren fra film som Second Act 

og Wedding Crashers.   

 
  

Spilletid: 1 timer 52 minutter                Tilladt for alle                 Pris: 80 kr. 

A Star is Born’ er et gribende kærlighedsdrama 

med instruktøren Bradley Cooper i hovedrollen 

som den erfarne musiker Jackson Maine, der ved 

et tilfælde møder den ligeledes talentfulde, men 

ikke synderligt succesfulde sangerinde Ally (en 

forbløffende velspillende Lady Gaga) – og bliver 

stormende forelsket i hende. Ally knokler som 

servitrice og har næsten opgivet sin drøm om at 

slå igennem, da Jack træder til og lokker hende 

ind i spotlightet. Men Jack kæmper en hård kamp 

med sine egne dæmoner, og selvom Allys karrie-

re hurtig tager fart, vakler deres skrøbelige kær-

lighedsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvidstengruppen II 

De Efterladte  
 

Uge 10 + 11  
  

HVIDSTENGRUPPEN II - DE EFTER-

LADTE er en uafrystelig og gribende 

dramatisk fortælling om en dansk fa-

milies ubærlige tab og totale splittelse, 

men først og fremmest om den tro og 

det håb, der på mirakuløs vis giver 

dem den overmenneskelige styrke til ikke at give op. En 

hjerteskærende og sandfærdig skildring af kvinder, som 

bliver fanget i krigens gru, men aldrig holder op med at 

håbe… 

 

.  

 

Spilletid: 2 timer 08 minutter      Tilladt for børn over 15 år       Pris: 90 kr. 

 

Snedronningen    

 

Uge 11 
Snedronningen har et ønske om at 

ændre verden og gøre den til et 

koldere sted, helt uden følelser. Gerda 

og Kai bor i et fredelitg nabolag. En 

dag rammer en glassplint fra et trold-

spejl Kais øje, og gør ham både ond 

og kold. Den hvidklædte Snedronning 

lander uden for byen med sin slæde. Hun får Kai til at 

glemme sit gamle liv med et iskoldt kys, og tager ham 

med til sit slot.  

 
 

  
Spilletid: 1 time 15 minutter        Frarådes børn under 7 år       Pris: 80 kr. 

 

Rose   

 

Uge 12 
ROSE er en stærk og hjertevarm for-

tælling om familie, kærlighed og om, at 

intet er, som man tror ved første øje-

kast. Året er 1997. Inger, hendes sø-

ster Ellen og svoger Vagn er på bustur 

mod Paris. Bussen har knap nået mo-

torvejen før Inger delagtiggør resten af 

selskabet i sin sindslidelse – og turen til byernes by bliver 

en uge de aldrig vil glemme. For Inger har en skjult dags-

orden for turen, og ved ankomsten indleder hun jagten på 

en tabt kærlighed. ROSE er Niels Arden Oplevs hidtil 

mest personlige film og er baseret på virkelige hændelser. 

  
Spilletid: 1 time 46 minutter       Tilladt for børn over 11 år       Pris: 80 kr. 

 

 

 

 

 

 

Krummerne -  

Det er svært at være 11 år   

Uge 12 
  

”Skærmen” fylder meget i hverdagen 

hos familien Krumborg. Mor synes, 

familien skal komme hinanden ved, så 

Krumme foreslår skærmfri uge, for på 

den måde slipper Krumme for at blive 

drillet henne i skolen. Men hvad skal 

man så lave? Krumme finder nogle gamle Kim-bøger på 

loftet, som han sluger råt, og han bliver inspireret til at 

starte sit eget detektivbureau med sin ven Tom. Da for-

bryderne, Tina og Jeff, stjæler Anastasia-diamanten fra 

Nationalmuseet, ser Krumme sin chance: At fange forbry-

derne for at vinde Yrsas hjerte.   
  

Spilletid: 1 timer 24 minutter                Tilladt for alle                 Pris: 80 kr. 

 

The Batman   

 

Uge 13 

Efter at have patruljeret gaderne i 2 år 

som Batman, er Bruce Wayne nået 

dybt ind i Gothams skyggefulde under-

verden. Med kun få betroede allierede, 

Alfred Pennyworth og Løjnant James 

Gordon. Blandt byens korrupte net-

værk af embedsmænd og højt profile-

rede personer, har den sortklædte selvtægtsmand etable-

ret sig selv som den eneste legemliggørelse af hævn 

blandt sine medborgere. Da en seriemorder går efter eli-

ten i Gotham med en række sadistiske mord, dukker nog-

le kryptiske ledetråde op og sender verdens bedste detek-

tiv på en efterforskning i underverdenen.   

Spilletid: 2 timer 56 minutter        Tilladt for børn over 11 år     Pris: 95 kr. 

Foredrag livestreamet fra århus universitet: 

Klimaforandringerne 

Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 

Ekstrem fordøjelse 

Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 

Flagermus            

Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00 

På rumsafari blandt Mælkevejens planeter    

 Tirsdag d. 26. april kl. 19.00 

Kommende Film 

Licorice Pizza 

Fantastiske skabninger 3 

Hopper og jagten på Mørkets hamster 

Parallelle mødre 

Opgøret - de forbandede år  


