
PROGRAM 
Fredagsbarudvalget, Menighedsrådet, Kløver 

Motionscykelløbet, Brugsens Aktivitetsudvalg, Stjær 
Boldklub, Stjær Trampesti Lauget og Storring-Stjær 

Borgerforeningen er gået sammen om at lave en fælles 
LandsbyFestival i Storring-Stjær den 4. sep. 2021. 

Vi håber, vi får en forrygende dag sammen! 

PROGRAM 
Gymnastik og legeland for de mindste
Tid: Kl 7.15-12.00
Sted: Sportshallen
Pris:  Gratis
Tilmelding: Du møder bare op

Vi åbner hallen for masser af leg, hygge og bevægelse for forældre og børn. 
De tre små “hold” er med forældredeltagelse og under Grethe Lund 
Petersens kyndige og kærlige ledelse. 

7.15 - 8.00:  Forældre-barn gymnastik for de 1-2,5 årige 
8.15 - 9.00: 6 mdr. - 1 år 
9.15 - 10.00:  2,5 - 4 år 
10.00 - 12.00: Legeland for børn op til 10 år ifølge med voksne 

Morgensang i Stjær Kirke
Tid:  Kl 8.30-9.00
Sted:  Stjær Kirke
Tilmelding & Pris: Ingen

Morgensang for de morgenfriske. Start dagen på den fede måde!! 
Kom og vær med! Fælles åndedrag, fælles puls, fællessang 

Morgenmad i Brugsen
Tid:  Kl 9.00-10.00
Sted:  Brugsen
Tilmelding: Ingen
Pris: Gratis - Brugsen giver :-)

Brugsen serverer morgenmad for de morgenfriske. Måske lige efter 
morgensangen? 

Pølse-bod v. sportsbanen / caféteriaet 
Tid: Kl 10-16 
Boldklubben sælger varme pølser og brød til rimelige priser. 
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PROGRAM 
Trille-trolle for de mindste
Tid: Kl 10-12
Sted: Stjær sportshal
Tilmelding & Pris: Ingen 

Stjær Boldklubs Håndboldafdeling inviterer til Trille-Trolle dag i Stjærhallen. 
Trille-Trolle er for de 2-5 årige børn og deres forældre og er tilrettelagt sådan, 
at både børn og forældre kan hygge sig og være aktive sammen om fælles 
idræt. 

Snitteværksted …også for nybegyndere
Tid: Kl 10-13
Sted: Stjær Fælleshaven (Vesterbro 32)
Pris:  Gratis
Tilmelding: Ingen - Du møder bare op 

I Fælleshave er der mulighed for ro, hygge og snitteaktivitet sammen med 
Snitte-Mads. At snitte giver ro, koncentration og øver finmotorik. 
Snitteværkstedet er for alle aldre og gerne nybegyndere. Snitte-Mads har alt, 
hvad der skal bruges - også plaster. 

Krolf mv. på sportsbanen
Tid: Kl 10-14
Sted: Stjær sportsbaner
Pris:  Gratis
Tilmelding: Du møder bare op

Kom og spil krolf på vores nyanlagte baner, hvor alle kan være med uanset 
kondition, teknik eller erfaring. Vi har udstyr, som du kan låne – så bare mød 
op! Der er kaffe på kanden og hyggeligt aktivt samvær i vente. Alle er 
velkomne.

PROGRAM

Sløngelklubben 
Tid: Kl 11-14
Sted: Stjær sportsbaner (ved hallen over imod skolen)
Pris:  Gratis
Tilmelding: Du møder bare op

Foreningen ‘Di Heslige Slønglers Klup’ har sat sig som mål at fejre Ole Lund 
Kirkegaards tidløse forfatterskab, den gode, finurlige livskloge børnelitteratur 
og fantasien. Sløngelklubben har modtaget mange anerkendelser og priser. 
Nu kan de opleves i Stjær. For alle børn og barnlige sjæle. De skal 
simpelthen opleves!!!

Kløver Motionscykelløb
Tid: Kl 11.00-16.00
Sted: Start ved Stjær Dagli´Brugsen, hvor også startnumre udleveres
Tilmelding & Pris:  https://www.kløvermotionscykelløb.dk

Kløver Motionscykelløb er for alle. Vælg mellem at cykle 7, 32, 58 eller 84 
km. En startbillet udløser 1 pølse, brød og 1 vand eller 1 øl i teltet ved 
Brugsen - og så er du med i lodtrækningen om fede præmier. Vi lover et 
hyggeligt, folkeligt og fornøjeligt cykelløb.  

Nerf i sportshallen
Tid: Kl 12:30-16:00
Sted: Stjær sportshal
Pris: Gratis
Tilmelding: Du møder bare op

Grib jeres blastere og et par sikkerhedsbriller og kom og vær med. Åben for 
alle. Børn under 4. Klasse skal være ifølge med en ansvarlig voksen. Vi har 
skud/pile (både elite og mega) så lad dine egne blive derhjemme. Vi benytter 
kun blastere der skyder med elite eller mega darts. 43

about:blank


PROGRAM 
Gin & tonic vandring (11 km) 
Tid: Kl 13-16.30
Sted: Start ved torvet ved Stjær Brugs
Pris:  300 kr
Tilmelding:  https://www.stjaer.net/landsbyfestival  
Maks 40 delt

Kom på luksusvandring med med Stjær TrampestiLaug. Undervejs vil vi 
sørge for 3 udsøgte gin-smagninger (Thy Gin Heroes Nationalparkgin, Vrads 
London Dry Gin og den belgiske Buss No. 509 Persian Peach Gin), som vil 
blive serveret i naturens smukke omgivelser. Turen er på 11 km og vil blive 
krydret med gode historier og hyggeligt selskab undervejs. 

Åbne Haver i Storring
Tid: Kl 14-17
Sted: Start ved Storring Forsamlingshus
Pris:  Gratis
Tilmelding: Ingen tilmelding

Vi vil besøge flere meget spændende haver, som spænder lige fra 
nytænkende brug af vand i haven, vild med vilje, en fantastisk rosenhave 
med nøddegang, fine urtehaver og hemmelige oaser. Vi slutter af i 
Præstegårdshaven. Der bliver serveret en kop kaffe undervejs.   

Brugsens Sommerfest & Grillmad
Tid: Kl 10.00 - 21.00
Sted: Stjær Dagli´Brugsen
Tilmelding:  Ingen 
Pris:  Kan købes for rimelige priser

Igen i år stiller Brugsens arrangementudvalget op til fest. Telt, grill, øl og vand. 
Kom og stil sulten, få en god sensommersnak og nyd stemningen i ‘Stjær 
downtown’. Hvad mere kan man ønske sig! 

PROGRAM 

Tango & Tapas
Tid: Kl 17-21
Sted: Nygården, Stjærvej 114
Pris:   200
Tilmelding:  https://www.stjaer.net/landsbyfestival

Lørdag den 4. sep. omdannes Nygården til en såkaldt ‘milonga’. Forestil 
dig tangomusik strømmende fra grammofonen i de argentinske gader, 
social dans på det lille gulv, vine ved den improviserede bar og farverige, 
boheme omgivelser. Tangodansere vil skabe den helt rette stemning - og 
for dem som har lyst, vil der også blive mulighed for at prøve kræfter 
under enkel vejledning. Der serveres argentinsk tapas ved små borde. Vin 
og øl kan købes i baren.
 
Kl 17.00:  Gården åbner. Kom og nyd et glas vin og stemningen 
Kl 17.30:  Tangodansere & servering af tapas starter
Kl 18.30:  Senest ankomst
Kl. 21.00: Milonga slut

I tilfælde af dårlig vejr rykker vi arrangementet til Forsamlingshuset.

Maks 100 deltagere 
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PROGRAM-OVERSIGT
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Find også programmet på 
stjaer.net 

NB 
Gin & tonic vandringen og Tango & Tapas kræver 
tilmelding. Find links til tilmeldingen på stjaer.net 

           

                    Vi ses i hjertet af Jylland  

http://stjaer.net
http://stjaer.net

