
 

Nyhedsbrev – ultimo juli 2022 

Juli 2022 
Kære medlemmer 
 

Desværre har sætternissen været på spil 
 

På trods af mange gennemlæsninger af 
programmet har det vist sig at teksten på filmene 
Nomadland og Tag min hånd er byttet om.  
Nedenstående er den korrekte tekst/beskrivelse. 
Vi håber ikke, at det har skabt unødvendig panik 
men hermed forsøger vi at rette fejlen, idet 
nedenstående er den korrekte tekst. 
 

Nomadland 
Torsdag den 29.09.22 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
Den 60-årige kvinde Fern har mistet alt i sit liv. Familie, venner og hendes sociale stand. Det, hun har 
tilbage er familiens gamle autocamper. Hun beslutter sig for at tage på et roadtrip igennem USA, hvor hun 
møder nye spændende bekendtskaber og arbejder hos forskellige firmaer, for at tjene til dagen og vejen. 
En unik film, der giver et indblik i det amerikanske samfund, vi ikke ser så tit. Filmen vandt 3 Oscars for 
bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle. Frances Mcdormand giver en formidabel 
præstation og filmens visuelle side er helt suveræn. En unik filmoplevelse. 

Tag min hånd 
Torsdag den 13.10.22 kl. 11:00, 14:00 og 19:00 
Maja bor sammen med sin mand og deres teenagesøn i et skønt hus, der snart får en flot og dyr tilbygning. 
Det kommer som et chok, da Claes efter en ”tænkepause” i Dubai fortæller, at han vil skilles, og at Maja 
bare lige kan logge på Borgerservice med NemID og vælge rubrikken ”straks skilsmisse”. Maja er i frit fald, 
men forsøger stædigt at genvinde styringen over sit liv. Samtidig med at hun kaster sig ud i at swipe på 
Tinder og tylle rosé, forelsker hun sig hovedkulds i den 20 år yngre studerende, Andreas. En dansk komedie 
i stil med ”Den Eneste Ene” og ”Den Skaldede Frisør”. Mille Dinesen er helt fantastisk i hovedrollen og 
filmen er både sjov og rørende. 

I sidste øjeblik oprettede vi en tur til Tirpitz som finder 

sted torsdag den 11. maj 2023. Også her var 
sætternissen på spil, idet det ikke fremgik klar hvornår 
der bliver solgt billetter.  

Billetter bliver solgt fra den 16. marts 2023  

Med film og hygge hilsen 

Michael Brostrøm 
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