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Stjerner

Hvilke ingredienser er der typisk i et "Stjerneskud"?

J Rødspætter, rejer og citron

Torsk, æg og rødbede

Laks, musling og creme fraice

Verden første søstjernefabrik ligger i Salling. Hvad bruger 

man søstjernerne til?

Bio brændsel

Byggemateriale

J Svinefoder

Hvilket år fik Søllerød Kro sin første Michelin stjerne?

2001

J 2007

2014

Hvad betyder det hvis et barn fødes som "stjernekigger"?

Barnet fødes skeløjet 

J

Barnet fødes med ansigtet op ad (når moderen ligger på 

ryggen)

Barnet fødes med lidt fladtrykt pande

Hvor langt er der fra jorden til vores nærmeste stjerne?

Ca. 45000000 km

Ca. 90000000 km

J Ca 150000000 km

"Han vil meget meget hellere ha' en Star"- øllen blev 

relanceret af Carlsberg i 90'erne, men hvor blev den 

oprindeligt brygget? 

J Bryggeriet Stjernen

Bryggeriet Apollo

Bryggeriet Vesterbro

Hvilket af disse navne betyder stjerne på latin?

Dianna

J Stella

Zia

Hvem har skrevet teksten til "Du som har tændt millioner af 

stjerner"?

Hans Anker Jørgensen

J Johannes Johansen

Lars Busk Sørensen



Hvad fik Polle fra Snave altid?

En morgenstjerne

J En sherifstjerne

en julestjerne

Hvor mange stjerner er der sådan cirka i Mælkevejen?

J ca. 200.000.000.000

Ca. 200.000.000.000.000

Det ved man er præcist 2.210.978.336.121 

Hvilken Star Wars episode udkom som den første i 1977?

Episode I

Episode VI

J Epsode IV

Potteplanten "Julestjerne" ses meget i Danmark omkring jul, 

men hvor kommer den oprindeligt fra?

Thailand

Australien

J Mexico

Hvornår blev Holte Star stiftet?

1957

J 1967

1977

Hvad observerede Tycho Brahe i stjernebilledet Cassiopeia 

i 1572?

Et sort hul

J En supernova

Halley's Komet

Hvad hedder søstjernen fra "Svampebob"?

J Patrick

Sandy

Phillip

Hvilken af følgende film fik superstjernen Julia Roberts en 

Oscar for?

Pretty Woman (1990)

J Erin Brockovich (2000)

Charlie Wilson's War (2007)

Hvilken stjerne er mindst?

En rød dværg

J En brun dværg

En blå dværg



Hvilket bilmærke har et logo med en stjerne i en ring?

Audi

BMW

J Mercedes

Fra hviken europæisk storby kommer fodboldklubben med 

det danske navn "Røde Stjerne" fra?

Barcelona

J Beograd

Bruxelles

Hvad bør man gøre når man ser et stjerneskud?

Smide salt over venstre skulder

Lægge sig fladt ned på jorden

J Ønske

 

Hvor mange afsnit er der i DR's julekalender "Julestjerner"?

23

24

J 25

Hvilket Stjernetegn er man født i hvis man har fødselsdag i 

dag?

Vædderen

Løven

J Stenbukken

Hvad mener man med udtrykket: At se sol, måne og 

stjerner?  

At være glad

J At være svimmel

At være ked af det

Hvem producerer Karamelstjerner?

J Cloetta

Haribo

Malaco

Hvilket af nedenstående dyr bliver ikke nævnt i "Nu tændes 

der stjerner på himlens blå" (Elefantens vuggevise)?

din tante den gamle struds

et flyveegern med lodne ben
J Hør løven brøler sin aftensang

Hvilken slags "stjerne" bør man ikke spise?

Karamelstjerne

Stjerne krymmel

J Popstjerne



Hvad er der i Stjernemix (fra Haribo)?

J Spejlæg

Påskeæg

Kinderæg

Hvad symboliserer stjernerne i USA's flag?

Antallet af officielle sprog

J Antallet af stater

Antallet af præsidenter der har været gennem tiderne

Hvad sker der, hvis man hopper ind i en stjerne i Super 

Mario Bros?

Man stiger et level

J Man bliver udødelig

Man får 100 mønter

Man kigger på stjerner fra et observatorium. Hvor ligger 

Danmarks største observatorium (som har været stjerne i 

en julekalender)?

Hvidorvre

Randers

J Brorfelde

Hvad hedder de to gader hvor "Hollywood Walk of Fame" 

med mere end 2000 stjerner  ligger?

J Hollywood Boulevard og Vine Street

Santa Monica Boulevard og Rodeo Drive

Broadway og 7th Avenue

Hvilken slags stjerneslik findes ikke?

Lakridsstjerner

J Hindbærstjerner

Karamelstjerner

Hviken tegnefilm kommer sangen "Når du ser et 

stjerneskud" fra?

J Pinocchio

Snehvide

Askepot

Hvad smager Stjerneanis af?

Pebermynte

J Lakrids

Kakao


