
 

NYD EN DEJLIG DAG 
I STEGE DEN 29. JUNI

PROGRAM

WWW.MØNHANDEL.DK

Kl. 10.00 Åbning af tirsdagsmarkedsdagene 2021 v/Tina Olsen – formand for 

 Handelsstandsforeningen.

kl. 10.00 til 16.00 Aktiviteter v/ Møns Museum

kl. 10.10 Duerne sendes afsted, hvorefter der er is til de fremmødte børn

kl. 10.30 Børneunderholdning – Sagnkvinderne underholder på torvet

kl. 11.00   Hvid Bille underholder ved Bog og Ide

kl. 11.00-16.00 Besøg Middelalderhaven – indgang fra Stege Kirkeplads

kl. 12.00 Sagnkvinderne underholder ved Ba’ryhl bar

kl. 11.00   Velkommen i ”Børnebiffen” i Biografen Stege. Der er gratis adgang, men  

 der skal hentes billetter inden. Der er gratis popcorn til alle børn. 

kl. 11.00 ”Se Stege fra søsiden” Sejltur med færgen Møn på ca. 50 min. 

 Pris kr. 50,- pr. person. Børn under 12 år kr. 30.-.  

kl. 12.30  Velkommen i ”Børnebiffen” i Biografen Stege. Der er gratis adgang,   

 men der skal hentes billetter inden. Der er gratis popcorn til alle børn..

kl. 13.00 Sagnkvinderne underholder ved farmors sommerhave

kl. 13.00  Hvid Bille underholder ved Sy og Strik

Kl. 14.00 Stege Biograf – se eller gense jubilæumsfilmen ”Stege i gamle dage”.

 Gratis adgang, dog skal billetter hentes inden. Filmen varer ca. 40 min.

kl. 14.00 Sagnkvinderne underholder ved Hotel Møen

Kl. 14.00 Stege Biograf – se eller gense jubilæumsfilmen ”Stege i gamle dage”.

 Gratis adgang, dog skal billetter hentes inden. Filmen varer ca. 40 min.

kl. 14.00-17.00  Asfalt Ole og Preben underholder fra Møns Bank scenen 

På alle tirsdage:

Hver tirsdag er der børneaktiviteter – karrusel, hoppeborge, powerjumper, toget 
Futte, og Go High og farmor kigger forbi med aktiviteter for børn. Der vil end-
videre være hestevognkørsel rundt i byen og man kan besøge også farmors 
sommerhave i Sct. Knudsstræde.

Besøg Kunstnerstræde, der er fyldt med vores mange forskellige kunstnere og 
deres spændende kunst. Besøg også Luffes gård – en oase af specialiteter.

Hver uge kan man komme med ud og sejle med Færgen Møn. Afgangstider kl. 11, 
12, 13, 14 og 15 og der er afgang fra havnen v/”Havneslottet”.  

Børne- og voksenloppemarkedet i Rosengårdsgaden GRATIS 
Der vil være voksenloppemarked fra Butik Amaze og hen til Møns Museum.
Endvidere er der boder i Rosengårdsstræde. 


