
Tag med i biffen?   Arrangementer foråret 2019 
  

Læs mere og tilmeld dig på www.dsr.dk/midtjylland under ’Arrangementer’  

 

                                           

Vælg kkk Program 

Kl. 17.30 Velkomst 
Formandsgruppen i Kreds Midtjylland 

Kl. 17.35 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidslerne - en levende patientforening 
Kræftforeningen Tidslerne er patienternes forening – uafhængig af 
sundhedsaktører og medicinalvareindustrien. 
Tidslerne er brobygger mellem den konventionelle og det 
komplementære sundhedsvæsen og støtter medlemmerne i deres 
valg eller fravalg af behandling.  
Tidslerne arbejder for en positiv og åben dialog mellem behandler og 
patient samt for oplysning om bivirkninger og evidens for 
behandlingstilbud, både i det konventionelle sundhedssystem og 
indenfor de komplementære/alternative behandlingsformer.  
 
Kom og hør mere om hvad Tidslerne tilbyder og ikke mindst få indblik 
i nogle patientfortællinger. 

 
Kl. 18.30 Filmen 

Vores Livs Ferie 
Læs mere om filmen i nedenstående beskrivelse! 
 

Kl. ca. 20.15 Tak for i aften! 
 

 
Hvor og hvornår? 
 
D. 28. januar 2019 
Megascope Horsens 
Holmboes Allé 13B 
8700 Horsens 
 
D. 28. januar 2019 
Ringkøbing Biograf 
Nygade 30 
6950 Ringkøbing 
 
D. 05. februar 2019 
Silkeborg BIO, 
Papirfabrikken 10,  
8600 Silkeborg 
 
D. 20. februar 2019 
Fotorama Viborg,  
Tingvej 4 
8800 Viborg 
 
D. 20. februar 2019 
Cinemaxx Aarhus,  
Bruuns Galleri, M. P. 
Bruunsgade 25,  
8000 Aarhus C 
 
 
 
 

FORPLEJNING 
Popcorn, chokolade 
og sodavand eller 
kildevand 

Vores Livs Ferie 
 
Komedie-dramaet ’Vores livs ferie’ handler 
om John (Donald Sutherland) og Ella 
Robina (Helen Mirren), som har været 
sammen i 50 år. Ella har kræft, men har 
valgt at stoppe sin behandling, imens John 
lider af Alzheimer. Som et sidste eventyr i 
livet begiver de sig sammen ud på en rejse 
i en gammel autocamper og kører ud på 
Route 1 mod Hemingways hus i Key West. 
Det bliver en tur fuld af sjove oplevelser 
og eftertænksomme stunder om fortid og 
fremtid.  
Filmen er baseret på romanen ’The Leisure 
Seeker’ af Michael Zadoorian. 

Obs: 
Kom i god tid til tjek ind i 
biografen – husk din 
bekræftelse på deltagelse. 
Der er unummererede 
pladser. 

http://www.dsr.dk/midtjylland

