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Stjerner

Hvornår kom den første Star war film?

J 1977

1960

1985

Dette er et billede af

J Stjerneannis

Stjernekandis

Stjernekanel

"Stjernen" havde til huse på Frederiksberg mellem 1902 og 

1964. Hvad lavede de?

Lamper

J Øl

Juletræspynt

Hvad hedder direktøren for Startour – næsten?

Kylling

J Ælling

Farsen

Hvem brugte kastestjerner?

J De japanske ninjaer

De finske mummier

Det kaukasiske starfolk

Hvad forbinder man 3-stjernet med?

Sølvsmykker

Fodbolde

J Spegepølser

Hvilket stjernetegn er dette?

Cassiopia

Stenbukken

J Karlsvognen



 Hvor mange stjerner var der i det stjernebillede det blev 

vist på sidste post?

6 stjerner

J 7 stjerner

9 stjerner

Hvilken farve har stjernen i Mærsk-flaget?

Blå

J Hvid

Grå

Hvad er ikke et stjerneskud?

Smørrebrød med fiskefilet og rejer

Støvpartikler i jordens atmosfære

J En forårsblomst

Hvor mange lysår er der til solens nærmeste stjerne?

J 4 lysår

10 lysår

1.000 lysår

Hvilken planet kaldes morgenstjernen?

Jupiter

Neptun

J Venus

Man kan lære om stjerner på et

J Planetarium

Akvarium

Sanatorium

En stjerne ender med at blive til? :

Guld

Uran

J Jern



Hvad er du hvis du har fødselsdag i dag?

Skytte

J Stenbuk

Vandmand

Hvornår siges man at se sol, måne og stjerner?

J Hvis man har stødt hovedet

Hvis man har en lille fjer på

Hvis man er lidt forelsket

En stjernegaffelnøgle er

J Et værktøj til at spænde møtrikker

En stjerneformet nøgle

En opskrift til at flette stjerner efter

Hvad leder man efter i spillet ”Afrikas stjerne”?

Lille sorthvide sambo

En dyrekonge

J En diamant

Hvad kaldes stjernefrugten også?

J Carambole

Gul cava

Grøn mamba

Hvor mange danske restauranter havde Michelinstjerner i 

2014?

5 restauranter

10 restauranter

J 15 restauranter

Hvor mange stjerner sad der på stjernerne ved 

startbordet?

12 stjerner

16 stjerner

J 8 stjerner



Hvilken af følgende filmstjerner har været nomineret flere 

gange til Oskar for bedst mandlige hovedrolle, men aldrig 

vundet?

Jack Nicholson

J Leonardo Dicaprio

Nicolas Cage

Hvem har komponeret "Under stjernerne på himlen"?

Gustav Vinkler

J Tommy Seebach

Bjørn Tiedemann

Hvad hedder SvampeBob Firkants bedste ven, som er 

Søstjerne

J Patrick

Kasper

Sandi

Fra hvilken julesalme kommer:                                                                 

hvor de gyldne stjerner blinke                                                                   

hvor de smile - hvor de vinke?

Glade jul - dejlige jul

J Dejlig er den himmelblå
Højt fra træets grønne top

Hvad bruger man til at se på stjerner

Et horoskop

J Et teleskop

Et periskop

I hvilken retning ligger nordstjernen?

J Nord

Syd

Øst

Mød mig på Cassiopeia er den danske titel på:

J En dansk musical

En amerikansk musical

En tysk musical



Hvad er en supernova?

En satellit

J En stjerne der eksploderer

En ny stjerne

Hvad er der i mælkevejens centrum?

Nordstjernen

Solen

J Et sort hul


