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Musik og fest

Schneidermann & Ramhede - 
mere eller mindre jazz
Lørdag den 7. november, kl. 21
Niklas Schneidermann og  
Anders Ramhede behøver som  
medlemmer af Magtens Korridorer 
vel ikke nærmere præsentation. 
Denne aften vender de tilbage til 
jazz-rødderne med et tvist af rock. 
Anders Ramhede er jo i den grad 
kendt som hårdtslående knivskarp 
trommeslager i Magtens Korridorer! 
Entré
Sted: Brundby Rockhotel,  
Brundby Hovedgade 63

Ivan Pedersens  
70 års jubilæumsshow
Fredag den 13. november, kl. 20
Ivan Pedersen optræder med det store 
band og den eneste gang på Samsø 
i 2020 - Med sange og musik fra hele 
karrieren i Kultursalen SamBiosen. 
Entré: 275 kr
Sted: Sambiosen, Pillemarksvej 1

Lars Lilholt
Lørdag den 21. november, kl. 21
Lars Lilholt Solo.  
Tro det eller lad vær, men det er  
faktisk første gang, Lars Lilholt spiller 
på hotellets lille scene.  
Billetter inkl. ophold reserveres på  
tlf. 86590011.  
Entré
Sted: Brundby Rockhotel,  
Brundby Hovedgade 63

Udstillinger

The Migration
Til mandag den 30. november 
Hver dag kl. 07.30-13
Fotoudstilling med Suzanne B.  
Danneskiold Lassens billeder fra  
hendes rejse i februar 2020 til  
Mongoliet, hvor hun fulgte en  
kasaknomade på hans årlige  
vintermigration.  
Billederne kan ses hos Kilo for Kilo.  
Fri entré
Sted: Kilo for Kilo, Langgade 26

Oplev keramiske værker i  
Anton Rosen Huset
Til fredag den 6. november
Nu kan du opleve en perlerække af 
spændende keramiske værker, når 
elever fra Keramikskolen på Samsø 
udstiller i Anton Rosen Huset.  
Fri entré
Sted: Anton Rosens Hus,  
Anton Rosens Plads 3

Foredrag

Dybhavet 
Nyt fra en ukendt verden  
Livestream - Aarhus Universitet
Tirsdag den 3. november, kl. 19-21
Forskere har fundet uventet liv på  
de største havdybder og dybt i  
havbunden. Hør om organismer, der 
er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør 
om bakterier i havbunden som har 
generationstider på tusinder af år og 
som er afgørende for livsforholdene 
på Jorden.  
Fri entré
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Universet og mennesket ved 
Tina Ibsen - Sambiosen
Onsdag den 11. november, kl. 19.30
Tina Ibsen er uddannet astrofysiker fra 
Københavns Universitet. 
Hun har været formidlingschef på 
Tycho Brahe Planetarium i København, 
hvor hun har vundet priser for sin 
formidling af astronomi og rumfart. 
Entré: 100 kr
Sted: Sambiosen, Pillemarksvej 1

EU og Nordens samarbejde
Lørdag den 14. november, kl. 16
DEL DIN MENING - INVITATION.  
Om EU og NORDENS samarbejde  
Om DEN GRØNNE PAGT!  
Hvordan får vi den Nordiske grønne 
politik til at spille positivt sammen 
med EU's klimalov, og den strategi der 
skal til, for at indfri målsætningerne? 
Fri entré
Sted: Samsø Energiakademi,  
Strandengen 1

Tilblivelsen af det moderne 
menneske  
Livestream fra Aarhus Universitet)
Tirsdag den 17. november, kl. 19-21
Molekylærbiologien har fundamen-
talt ændret vores forståelse af men-
neskets historie.  
Kom med på en tur gennem menne-
skets genetiske historie med nedslag 
i nogle af de begivenheder, der skab-
te de befolkningsgrupper, vi kender 
fra nutidens verden.  
Fri entré
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Grønlands indlandsis 
Livestream fra Aarhus Universitet
Tirsdag den 24. november, kl. 19-21
Indlandsisen har ændret Grønlands 
landskab og gemmer stadig på man-
ge hemmeligheder.  
Hør om forskernes nylige fund af 
meteorkrater under isen, og om den 
globale opvarmnings påvirkning på 
indlandsisen - overlever indlandsisen 
eller er den dødsdømt?  
Fri entré
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4
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Operakino

OperaBio - Manon
Mandag den 2. november, kl. 19
Baseret på romanen "Manon Lescaut 
af Abbé Prévost" fra 1731.  
Entré: 130 kr
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Operakino - David Garrett
Mandag den 23. november, kl. 19
Fra stjerneviolinisten David Garretts  
koncert Unlimited på Arena di Verona, 
hvor han fejrede sit 10-års jubilæums 
crossover program med tusindvis af fans. 
Entré: 130 kr
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Andet

Håndarbejdsgruppe i  
Sognegården
Onsdag den 4. november, kl. 14
Onsdag den 11. november, kl. 14
Onsdag den 18. november, kl. 14
Onsdag den 25. november, kl. 14
Vi er en gruppe håndarbejdsglade 
kvinder (mænd er dog absolut også 
velkomne!), der mødes onsdag  
eftermiddag fra kl. 14 til 16 året rundt.
Sted: Tranebjerg Sognegård,  
Langgade 44

Antiinflammatorisk kost 
To lørdage i skolekøkkenet
Lørdag den 7. november 
Lørdag den 28. november 
2 kursusdage kl. 10
Vi dækker op til antiinflammatorisk 
kost og en julefrokost - en del af 
projekt Glad & Sund på Samsø i alle 
aldre. "What’s not to like?"  
Hver 5. dansker lider af kronisk inflam-
mation i kroppen uden at vide det.  
Entré: 320 kr
Sted: Samsø Aftenskole,  
Toftebjergvej 3

Skumringslæsning på  
biblioteket i Tranebjerg
Mandag den 9. november, kl. 18.45
Denne oplæsningsaften afholdes i 
samarbejde med Foreningen  
Norden på Samsø. Den udvalgte tekst 
til skumringstimen 2020 er uddrag af: 
'Ar' af Aðdur Ava Ólafsdóttir.  
Fri entré
Sted: Samsø Bibliotek,  
Marsk Stigs Vej 5A, Tranebjerg

Skumringslæsning
Mandag den 9. november, kl. 18.45
I skumringstimen sætter vi os ned og 
læser højt af samme litterære tekst 
på nøjagtig samme tidspunkt i hele 
Norden og Baltikum. Den udvalgte 
tekst i 2020 er et uddrag af: "Ar" af 
Aðdur Ava Ólavsdóttir og oplæseren 
er forfatter Susan Simonsen.  
Fri entré
Sted: Nordby gl. posthus og bibliotek, 
Nordby Hovedgade 27

Julefrokost på Oasen Samsø 
med Bamse Jam
Lørdag den 14. november 
Lørdag den 21. november
I hallen fra kl. 18 - 01 
Traditionel julefrokost menu fra kl. 18 
med jule- og hyggemusik under mid-
dagen. Klokken 21.00 går Bamse Jam 
på scenen og skruer op for lyden.  
Entré: 389 kr
Sted: Oasen Samsø, Sdr. Møllevej 5

Vi binder julekranse
Lørdag den 21. november, kl. 11-16
Samsø er et skatkammer fyldt til  
bristepunktet med smukke ting i 
naturen, som kan trylles om til de fi-
neste julekranse med blomster, blade 
og andre gode sager fundet i skoven, 
på stranden og i din have.  
Entré: 250 kr
Sted: Samsø Lam Gårdbutik og  
Galleri, Smedestræde 10

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 24. november, kl. 18
Menighedsrådsmøde Sognegården i 
Tranebjerg. Dagsordenen består af  
et enkelt punkt: Behandling af 
provstiudvalgets bemærkninger til 
det godkendte årsregnskab 2019
Sted: Tranebjerg Sognegård,  
Langgade 44

Konstituerende  
menighedsrådsmøde
Tirsdag den 24. november, kl. 19
Konstituerende menighedsrådsmøde 
Sognegården i Tranebjerg. Dagorde-
nen består af et punkt: Konstituering 
af det nyvalgte menighedsråd
Sted: Tranebjerg Sognegård,  
Langgade 44

Juletræet tændes i Tranebjerg
Fredag den 27. november, kl. 17
Øens største juletræ tændes foran 
Anton Rosens Hus.  
Der er korsang, gløgg, klejner og 
gaver til børnene.  
Fri entré
Sted: Anton Rosens Hus, Anton Ro-
sens Plads

Julebanko og Tarteletter i 
Nordby på Oasen
Lørdag den 28. november, kl. 17.30
Kom til en hyggelig aften med  
Julebanko og Tarteletter fra klokken 
17:30.  
Tilmelding på: Tlf 22274423 eller mail 
kontakt@oasen-samsoe.dk.  
Entré: 125 kr
Sted: Oasen Samsø, Sdr. Møllevej 5
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Gudstjenester

Gudstjenesterne er planlagt med  
forbehold for de løbende udmel-
dinger fra regeringen i relation til 
spredning af coronavirus.

Onsbjerg Kirke:  
Allehelgen, gudstjeneste, EH
Søndag den 1. november, kl. 14
Gudstjeneste i Besser Kirke ved sog-
nepræst Ea Hvitnov.  
Navnene på dem, der er døde  
og/eller begravet i Samsø Sogn det 
seneste år, vil blive læst op. Der vil 
være mulighed for at tænde lys.
Sted: Besser Kirke, Besser Kirkevej 1

Tranebjerg Kirke:  
Allehelgen, gudstjeneste, EH
Søndag den 1. november, kl. 16
Gudstjeneste i Tranebjerg Kirke ved 
sognepræst Ea Hvitnov.  
Navnene på dem, der er døde  
og/eller begravet i Samsø Sogn det 
seneste år, vil blive læst op. Der vil 
være mulighed for at tænde lys.
Sted: Nordby Kirke,  
Maarup Kirkevej 27

Gudstjeneste: Taizé-andagt i 
Tranebjerg kirke
Fredag den 20. november, kl. 16.30
Før andagten er alle velkomne kl. 
15.30 til en kop kaffe i sideskibet. 
Sted: Tranebjerg Kirke, Tingvej 2

Film

Den sorte jord
Torsdag den 12. november, kl. 19.30
Fredag den 13. november, kl. 10.30 & 
19.30
Lørdag den 14. november, kl. 19.30
Søndag den 15. november, kl. 19.30
International thriller om journalisten 
Gareth Jones, som ved et tilfælde op-
dager og dokumenterer hungersnø-
den Holodomor i Ukraine. Hovedrol-
len spilles af James Norton, og filmen 
er instrueret af Agnieszka Holland. 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Druk
Onsdag den 4. november, kl. 19.30
Torsdag den 5. november, kl. 19.30
Fredag den 6. november, kl. 19.30
Thomas Vinterbergs film tester hypo-
tesen om, hvordan det sødes liv leves, 
da fire mænd undersøger hvorvidt 
deres livskvalitet kan forøges ved 
blot at være en lille smule fuld - hele 
tiden. 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Erna i krig
Torsdag den 19. november, kl. 19.30
Fredag den 20. november, kl. 10.30 & 
19.30
Lørdag den 21. november, kl. 19.30
Søndag den 22. november, kl. 19.30
Tirsdag den 24. november, kl. 14.30
Vi følger, den desperate mor, Ernas 
forsøg på at redde sin søn da han, 
under 1. Verdenskrig, indkaldes til de 
frygtede skyttegrave. Erna må dog 
snart indse, at den eneste måde hun 
kan forsøge at beskytte sønnen, er 
ved selv at drage i krig, ved hans side. 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Familien Bigfoot
Søndag den 1. november, kl. 15
Lørdag den 7. november, kl. 15
Søndag den 8. november, kl. 15
Lørdag den 14. november, kl. 15
Søndag den 15. november, kl. 15
Familien Bigfoot er tilbage.  
Denne gang forsøger Far-Bigfoot at 
redde Alaskas storslåede natur mod et 
magtfuldt og forurenende olieselskab! 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Kaninbjerget
Lørdag den 21. november, kl. 15
Søndag den 22. november, kl. 15
Lørdag den 28. november, kl. 15
Søndag den 29. november, kl. 15
Amerikansk klassisk tegnefilm om en 
gruppe af kaniner, som må flygte fra 
deres hjem, og finde et nyt. Filmen 
er instrueret af Martin Rosen og John 
Hubley. 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Rejsen Til Utopia
Torsdag den 26. november, kl. 19.30
Fredag den 27. november, kl. 10.30 & 
19.30
Lørdag den 28. november, kl. 19.30
Søndag den 29. november, kl. 19.30
Familien Mo bor med deres tre børn 
på en idyllisk slægtsgård i de norske 
fjelde - eneste ulempe er, at de er 
nødt til at pendle på arbejde i fly. 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Sandheden
Søndag den 1. november, kl. 19.30
Vi følger det stormfulde gensyn 
mellem en forfatterinde, der sætter 
sig sammen med sin Femme Fatale 
skuespillerinde af en mor, for at skrive 
moderens autobiografi. Entré
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4

Til Sama
Fredag den 6. november, kl. 10.30
Lørdag den 7. november, kl. 19.30
Søndag den 8. november, kl. 19.30
I denne smukke og rørende krigs-
dokumentar forsøger Sama's mor at 
finde svar på de håbløse spørgsmål 
krigen i Syrien efterlader. Hvad har kri-
gen betydet for de indvolverede, og 
hvorfor er der overhovedet nogen, 
der bliver i det krigshærgede land? 
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4


