
8.15- Stenlille Hovedgade – Røde Kors P-plads

14.00 Vil du spille skak? – Kom og mød Dianalund Skakklub.

10.00- Stenlille Hovedgade – Røde Kors P-plads

14.00 Westernfruernes pandekagebod

 Kom og nyd en hjemmebagt pandekage eller en sprød nybagt 
vaffel fra de 5 friske westernfruer fra byen. Gå efter duften og 
glæd jer!  De vil blive serveret med højt humør – og er man til lidt 
solbærrom, vil Café Fox kunne opfylde dette ønske i baren ved 
siden af. Kedeligt bliver det ikke!

10.00- Festivalpladsen, Banevænget

13.00 Hestevognskørsel – gratis hestevognstur gennem byen.

10.00- Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille

14.00 Foreningsdag og spilopper i Stenlille Kulturhus

 Kom og mød husets mange medlemsforeninger. Masser af 
stande og mulighed for at få en god snak.  Sammen med Ældre-
sagen er der arrangeret fællessang og -spisning i telt i gården. 
Morten Carlsen står for musikken. Kontakt Jytte Bennike for 
nærmere info. Tlf. 26 95 32 35.

10.00- Festivalpladsen, Banevænget

14.00 Det vilde west for børn

 Hent en børnebillet og deltag i lodtrækningen om fine præmier. 
Børnebilletten er gratis og giver adgang til en sjov jagt på spæn-
dende aktiviteter.  I wes tern- boderne er der barcurling, det 
muntre køkken, dåsekast, slå søm i eller du kan prøve at være 
guldgraver, og måske finder du guld nok til en medalje.  Sten-
lillespejderne Laurentius har lavet en indianerlejr, hvor du kan 
skyde med bue og pil, lave pandebånd, poppe korn eller bage 
indianerkager på bål. 

 Børnebilletten kan afhentes fra 5. august hos Topp Shop, Ho-
vedgaden 52a, eller hos høvdingen på selve dagen.

10.00- Festivalpladsen, Banevænget

14.00 Western-tivoli

 Byen får også besøg af Teaterforeningen Western Old Times, 
som vil kunne lære dig de vilde lassokast og dynamitkaste-fif.

 Bliv klædt på i western dress. Her tilbydes fotografering, hvor I 
har mulighed for at blive klædt på i ægte western-kostume og få 
et rigtig oldtimer-billede (sort/hvid) i et autentisk miljø. 

 Pris pr. foto: kr. 20,-

10.15- Festivalpladsen, Banevænget

12.15 Ponyridning for børn

 Kom og få en gratis ridetur. Stald Nordskov står parat til at tage 
imod alle børn, som har lyst til at få en ridetur.


