
 

 

 

Retfærdighedens Ryttere 
Onsdag d.5/1-22 kl 19 
 
Filmen handler om militærmanden Markus, der 
må drage hjem fra krig for at tage sig af sin 
teenagedatter, da hans kone dør i en tragisk 
togulykke. 
Eller er det nu en ulykke? Matematiknørden 
Otto, der var ombord på toget, mener nemlig, at 
en større konspiration står bag, og sammen 
med hans to excentriske venner Lennart og 
Emmenthaler, mener han at have beviser. 
De opsøger Markus, som er opsat på at få 
hævn over sin kone, og de begiver sig ud på et 
retfærdighedstogt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Helt Almindelig Familie 
Torsdag d.13/1-22 kl 19 

 
'En helt almindelig familie' handler om en lille 
forstandsfamilie, hvis liv bliver totalt vendt på 
hovedet, da faderen vælger at skifte køn. 
Thomas bliver til Agnete. Men hvad gør det 
egentlig ved den fodboldglade familie? Især den 
11-årige datter Emma har svært ved at 
acceptere den drastiske ændring. 
I hovedrollen ses Mikkel Boe Følsgaard, der 
gennemgår en imponerende transformation til 
kvinde.  

 



 

Operation Nordpolen – Tjep på 
Sneeventyr 
Søndag d.16/1-22 kl 15 
 

Animationsfilmen 'Operation Nordpolen - Tjep 
på sneeventyr' handler om polarræven Tjep, der 
arbejder i postrummet hos et leveringsfirma. 
Men han har større drømme end det. 
Tjep vil gerne være en såkaldt Top Dog, der 
arbejder som slædehund for ABDS (Arktisk Bud 
Direkte Service) og leverer posten. Undervejs 
går det op for ham, at der foregår noget mystisk 
under isen. 
'Operation Nordpolen - Tjep på sneeventyr' 
kombinerer en morsom fortælling om 
polarræven Tjep med den aktuelle problematik 
om global opvarmning, da den onde Otto von 
Hvalros vil slippe gasreserver løs, så isen 
smelter. 

  

 

Vores Mand i Amerika 
Mandag d.24/1-22 kl 19 
 
Filmen 'Vores mand i Amerika' handler om den 
modstandskamp Danmarks ambassadør i 
Amerika, Henrik Kauffmann, udkæmpede under 
Anden Verdenskrig. 
9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske 
Tyskland med krav om øjeblikkelig og 
betingelsesløs kapitulation. Regeringen 
overgiver sig efter få timer og indleder herefter 
et samarbejde med nazisterne.  
Men på den anden side af Atlanten sidder 
Danmarks ambassadør i Amerika, vovehalsen 
og verdensmanden Henrik Kauffmann, der er 
villig til at sætte alt på ét bræt. 
Kauffmann nægter at føje de tyske krav og 
iværksætter i stedet en rebelsk plan for at 
besejre Hitler og dermed give den danske 
befolkning friheden tilbage. 

 


