
 

Det sker i Sejet  

Program for efteråret 
2019 

 

    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 



FÆLLESSPISNING 
Torsdag den 6. august kl. 17:30 

og 
tirsdag den 2. oktober kl. 17:30 

Sammen med Sejet Klub arrangerer Borgerforeningen 
fællesspisning.  

Tag familien med til et par hyggelige timer til kun kr. 50,- 
pr. personer. Dørene åbnes kl 17:00 

Vi sørger for bordopdækning og 
maden.  

Drikkevarer kan købes til 
favorable priser. 

 

 
 
 
Tilmelding kan ske her:  
 
På ”Det sker i Sejet” under begivenheder eller på sms til: 20 68 36 
64 
 
Betaling ved indgangen. 



MIDDELALDERFESTIVAL I HORSENS 
Fredag og lørdag den 23. - 24. august  

 

Byens foreninger har brug for din hjælp til bemanding af 
vores boder. 

Kontakt Gitte Hauge for tilmelding til vagtplanen på: 
27347279 

Overskuddet fra salget i boderne går til byens foreninger – 
du bestemmer selv hvilken forening der skal have din 
støtte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                HØSTFEST 
Fredag og lørdag den 13. og 14. 
september 

Fredag den 13. september 
Stort alkoholfrit børnedisco for børn op til 7. klasse 

Fredag den 13. september kl. 18-21 i Sejet 
Forsamlingshus. 

DJ’en spiller op til fedt disco, og der vil være 
forskellige konkurrencer med gode præmier i løbet 
af aftenen! 

Der kan købes sodavand, slushice, slik og chips! 

For de forældre der har lyst, vil der være forskellige 
aktiviteter som fx dartturnering, 
bordfodboldturnering, slå søm i og raflebægre.  

 

Det koster 25 kr. at deltage, og i prisen er der drinks i flotte farver!  
Betaling ved døren! 

 

Invitér dine venner og klassekammerater til en fed aften!! 



DEN GENFUNDNE BRO 

Onsdag den 23. oktober kl. 19:00 

Erik Bendig fra Horsens Videoklub kommer og fortæller om 
udgravningen af den Genfundne bro ved Vestbirk. 

Han har filmet udgravningen af den gamle bro lige fra 
begyndelsen til indvielsen.  

Her snart 5 år senere er broen stadig et besøg værd, og fortsat 
en stor turistattraktion. Entre kr. 25,- 

 
ANDESPIL 

Søndag den 27. oktober kl. 14 
med masser af præmier 

 
HOVEDGEVINST: Weekendophold for 2 

personer 

Tag familien med til en glad og 
hyggelig eftermiddag med mulighed 
for at vinde juleanden og mange 
andre spændende gevinster.  



ALENE I VILDMARKEN / 
FALKEMANDEN 

Kendt fra DR´s program, ”Alene i 
vildmarken” 

Onsdag den 6. november kl. 19. 

Især alt det du ikke så på tv.  
Vinder af ” Alene i vildmarken” Falkemanden Flemming 
Sanggaard inviterer alle med på sit vilde eventyr: 60 dage 
Alene – på bryllupsrejse – i vildmarken. 

Entre kr. 50,- 
 
Salg af kaffe, øl og vand i pausen. 
 

MORTENSAFTEN 
Lørdag den 9. november kl. 18:00 

Vi gentager successen og serverer igen lækker andesteg 
med traditionelt tilbehør.  

Derudover serveres dessert, kaffe og småkager, pris kun kr. 
169,- pr. person (børn under 12 år, ½ pris) 

Tilmelding skal ske til; Gitte Hauge på sms: 27 24 72 79 

Senest; den 29. Oktober 



JULETRÆSFEST 
Søndag den 8. december kl. 14 

Stor juletræsfest 

Vi vil starte en ny tradition! 
…sæt derfor allerede NU kryds i kalenderen den 8/12-19 kl. 14.00 
 
Vi skal fejre at julen er på vej, og inviterer derfor til stor juletræsfest 
i forsamlingshuset – invitér derfor familie, venner og bekendte til en 
hyggelig eftermiddag. 

Vi får besøg af et 25 mand stort kor fra Djursland, som vil 
underholde med julesange blandet med pop/rock 
klassikere – det bliver fantastisk! 

   Klubben sælger juletræer til favorable pris á 125 kr. pr. stk. 
  Man kan ligeledes købe æbleskiver og snoller. 

 

  Og mon ikke oss julemanden kigger forbi…! 

Billetter til dette fantastiske arrangement koster KUN  

Børn 30 kr. 
Voksne 50 kr. 
I prisen er der kaffe/saft og kage ad libitum. 
Tilmelding er nødvendig og skal ske ved at sende en sms til Stine på 
28454614 
 



UNIVERSITETSFOREDRAG 
 

Efteråret byder på spændende universitetsforedrag, 
direkte fra Aarhus Universitet                                               

8. oktober: På rumkrydstogt ud i Solsystemet 
 

22. oktober: Snedige bakterier 

29. oktober: Viden om vand 

5. november: Mennesker i klimaets brændpunkter 

12. november: Hvordan is og vand dannede Danmark 

19. november: Forædling af mennesket – før og nu 

26. november: Luften vi indånder 

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 

 



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 
 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Forslag til kommende arrangementer samt ris, ros og 

andet modtages meget gerne. 

 



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      


