
Faste aktiviteter: 
 

Kreativ søndag i ulige uger kl. 10.00       

Kontakt Anette, 2962 0653 

 

Kortspil hver tirsdag kl. 19.00        

Kontakt Ove Nielsen, 3043 2492  

 

Seniorklub hver mandag kl. 14.00        

Kontakt Aksel, 2028 9516 

 

Alle aktiviteter og foredrag er for medlemmer. 

Gæstekort kan købes.                                                                                                                        
Leje af lokaler kræver medlemskab. 

Medlemmer opfordres til at følge med på facebook:          

”Det sker i Sejet” og www.sejetforsamlingshus.com 

 

 

 

 

Det sker i Sejet  

Program for foråret 2020 
 

    HUSK, at der er mulighed for at leje; forsamlingshuset, 
selskabstelt, borde, bænke, mm.  

Se meget mere på www.sejetforsamlingshus.com 

 

Husk også at følge ”Det sker i Sejet” på Facebook 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

 

 



 

 

LEJE AF FORSAMLINGSHUSET 
 

HUSK, at du som medlem af Sejet Borgerforening & 

Forsamlingshus har mulighed for at leje lokalerne… 

Hold din næste fest i Sejet forsamlingshus’ hyggelige lokaler til 

gode priser. Bestil lækker mad fra Sejet Kro og dans med dine 

gæster til den lyse morgen  

 

Få eksempelvis adgang til lokalerne lørdag kl. 8.00 til søndag kl. 14 

for kun kr. 2.500,- 

 

Lokalerne kan også bookes til dagsarrangementer fx. møder, 

reception eller mindehøjtidelighed til 650kr 

 

Læs mere på www.sejetforsamlingshus.com 

 

 

 

 

 

 

 

TOMMY POULSEN 

- 49 år som reporter på Horsens 
Folkeblad 

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19:00 
 

Tommy Poulsen nærmer sig et usædvanligt 50 års jubilæum på 

Horsens Folkeblad.  

Tommy Poulsen har været reporter i 

vort område i 49 år. Han kommer og 

fortæller om sine oplevelser, bl.a. fra 

sin første tid som elev i Juelsminde.  

Desuden var han med til at dække et 

meget specielt mord i vort område. Han har dækket både 

det lokale, det nationale og det internationale i sportens område 

siden 1971, alt sammen for Horsens Folkeblad.  

Entre kr. 30,- for ikke-medlemmer + kr. 25,- 

Kaffe og kage kan købes, kr. 20,- 

 

 
 



 

FÆLLESSPISNING 

Fredag den 31. januar kl. 18:00 
 

Medbring mad til din egen familie og sæt det på det store ta’ selv 

bord. Drikkevarer kan købes til favorable priser. 

Efter spisning er der mulighed for et slag kort, billard eller dart.  

Tag familien med til et par 

hyggelige timer.  

Vi sørger for bordopdækning.  

Ingen tilmelding.  

 

FASTELAVNSFEST 

Søndag den 23.februar kl. 14:00  
Sejet klub afholder fastelavnsfest – og du er 

inviteret sammen med din familie og venner. 

Vi starter med at slå katten af tønden på skolen 

kl. 14 – der er plads til både børn og barnlige 

sjæle Efterfølgende kan der købes 

fastelavnsboller samt kaffe og the til billige priser i 

Forsamlingshuset. 

Der er flotte præmier til de bedste, sjoveste, flotteste udklædte børn 

og voksne. 

Alle er velkomne og vi håber at se mange til en hyggelig 

eftermiddag 

 

FOREDRAG MED MICHAEL NEDERSØE 
Onsdag den 26. februar kl. 19:00 

 

Michael Nedersøe var i 2012 med TV2 på en lang flygtningerejse 

fra Afghanistan, over Tyrkiet, Grækenland og til Danmark.  

Hør om hans forberedelser, der bl.a. foregik på Sjælsmark 

kasserne, sammen med jægersoldater, hvor han blev instrueret i 

landminer, gidselstagning osv.  

Hør om den spændende tur, hvor han fik lejlighed til at snakke med 

flygtninge i nærområderne, menneskesmuglere, deporteret 

flygtninge, relevante myndigheder og meget mere. Der vil også 

være fortællinger udenfor kameraet. 

Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål. 

Entre kr. 30,- for ikke-medlemmer + kr. 25,- 

Kaffe og kage kan købes, kr. 20,- 

 

 
 

 



 

GENERALFORSAMLING                    

Onsdag den 11. marts kl. 18:00 
Borgerforeningen serverer gratis mad til medlemmer. 

Der serveres mad kl. 18:00 og generalforsamlingen starter kl. 

19:30. 

Tilmelding til spisning skal ske til Gitte Hauge på tlf. 27347279 

senest søndag den 1. marts. 

 

 

FÆLLESSPISNING 

Onsdag den 15. april kl. 18:00 
Tag familien med til et par hyggelige timer til kun kr. 45,- pr. 

personer. 

Menu:  

Sorte Gryde med kartoffelmos og 

bønnesalat. 

Vi sørger for bordopdækning. 

Drikkevarer kan købes til favorable 

priser.  

Tilmelding skal ske til Jens Kirkegaard på tlf. 20683664, senest 

søndag den 5. april.  

 

AFFALDSINDSAMLING                      

Søndag den 26. april 

Danmarks Naturfredningsforening samler med hjælp fra naturelske-
re landet over igen affald, der er endt i naturen – det gør vi også i 
Sejet.  

Vi mødes ved kroen kl. 10. Her bliver ruter, refleksveste samt sække mm. 

uddelt og vi samler herefter skrald i naturen.  

Ca. kl. 13:00 serveres der grillpølser med brød, som tak for hjæl-
pen.  

Lad os sammen gøre en indsats for at få fjernet dåser, plastikpo-
ser, slikpapir – kort sagt alt det, der ”tabes” i naturen. 

Vi ses til et par hyggelige timer – tag gerne din nabo med.  

KRISTI HIMMELFARTSDAG I SKOVEN 

MED SEJET BORGERFORENING         

Torsdag den 21. maj kl. 12:30 til ca. 15:00 
Vi mødes i skoven ved vores skønne shelter.  

Borgerforeningen sørger for pøler, snobrødsdej, øl og vand.  

Hvis der er nogen der ikke ved hvor vores shelter befinder sig, kan 

man møde op ved forsamlingshuset kl. 12:15, så går vi i samlet 

flok. Husk praktisk tøj.   

Kom til hyggeligt samvær  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSpc3un_biAhVDJlAKHUIlD2EQjRx6BAgBEAU&url=http://abildby.infoland.dk/borgermode-og-faellesspisning-i-abild/&psig=AOvVaw1cDZWDa5bakINH42l_OYPS&ust=1561057832771703


 

Skt. Hans 2020 
 

Igen i år afholdes der Skt. Hans på Skjoldvej 16.  

Båltalen afholdes i år af Michael Nedersøe kl. 

19:30, hvorefter bålet tændes.   

Borgerforeningen vil stå klar med grillpølser, øl, 

vand mm. fra kl. 17:30. 

 Der vil være mulighed for snobrødsbagning for børnene.  

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Forslag til kommende arrangementer samt ris, ros og andet 

modtages meget gerne. 

 

 

 

UNIVERSITETSFOREDRAG 
 

Foråret byder på spændende universitetsforedrag, direkte fra 
Aarhus Universitet                                                

4. februar: Einsteins relativitetsteori  

18. februar: Kvantecomputeren 

3. marts: Det er bare en virus 

10. marts: Fremtidens natur 

31. marts: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden 

14. april: Ig Nobel Prize: First laugh, then think 

21. april: Rask og glad – tak dine unikke mikrober 

Alle UNI-foredrag starter kl. 18.45                                                                                                                             
Læs mere om indholdet af de enkelte foredrag på www.ofn.au.dk 

Gratis entre til alle UNI-foredrag  

Ved hvert foredrag er der mulighed for køb af kaffe, øl og vand 


