Det sker i Sejet
Program for efteråret 2022
HUSK, at der er mulighed for at leje Forsamlingshuset
Se meget mere på www.sejetforsamlingshus.com
Husk også at følge
”Det sker i Sejet”, ”Sejet borgerforening” og ”Sejet Klub” på Facebook

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Alle aktiviteter og foredrag er for foreningernes medlemmer.
Ønsker du medlemskab, så se bagest i bladet.
Gæstekort kan købes ved hvert arrangement 😊
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MIDDELALDERFESTIVAL I HORSENS
Fredag 19. og lørdag den 20. august
Byens foreninger har brug for din hjælp til bemanding af Sejet
Krambod.
Vi sælger alverdens lækre ting i byens bod og får en weekend med
masser af smil og fællesskab.
Overskuddet fra salget i boderne går til byens foreninger – du
bestemmer selv hvilken forening der skal have din støtte
Kontakt Gitte Hauge for tilmelding til vagtplanen på: 27347279
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HØSTFEST
Lørdag den 17. september 17.00-01.00
Lørdag Kl. 17.00 holder Sejet Borgerforening høstfest i
forsamlingshuset.
Menuen vil bestå af helstegt pattegris med salat og flütes
Prisen for denne herlighed er kun 110 kr. for voksne og 50 kr. for børn
under 12 år.
Sodavand, Breezer, øl og vin kan købes til favorable priser.
Tilmelding er nødvendig senest den 9. september.
Du tilmelder ved at sende det samlede beløb til Borgerforeningens
MobilePay på 30425 – oplys navn samt antal børn og voksne
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BØRNEDISCO
Fredag den 23. september
Stort alkoholfrit børnedisco for børn op til 5. klasse
Fredag den 23. september kl. 18-20 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!
Forældre er naturligvis velkomne til at blive og være med til festen.

Tilmelding på Det sker i Sejet eller i Sejet klub via link på
facebooksiden.
Det koster 35 kr. at deltage og billet købes via link på Det sker i Sejet
eller Sejet klubs facebookside.
Der er kun 100 billetter til salg - så skynd dig!
Invitér dine venner og klassekammerater til en fed aften!!
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ANDESPIL
Søndag den 30. oktober kl. 14.00 i Sejet
Forsamlingshus
Der er salg af plader på dagen og masser af lækre 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.

Gratis entré for medlemmer - ikke medlemmer kr. 25,Kaffe + kolde drikke kan købes.
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MORTENSAFTEN
Fredag den 11. november kl. 18:00
Vi gentager succesen og serverer igen lækker andesteg med
traditionelt tilbehør.
Derudover serveres dessert, kaffe og småkager

Pris kun kr. 190,- pr. person (børn under 12 år, ½ pris)

Tilmelding skal ske til; Jens Kirkegaard på sms: 20 68 36 64
Senest den 29. Oktober
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UNIVERSITETSFOREDRAG
Bliv klogere…
Foråret byder på spændende universitetsforedrag, direkte fra Aarhus
Universitet
27. september: Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling v. geolog
Monik Rosing.
4. oktober: Kvantefysikken – atomernes vilde verden v.
kvantefysiker Klaus Mølmer.
25. oktober: Søvn og immuniforsvaret v. neurofysiolog
Birgitte Rahbek.
1. november: Vores urolige klode v. geofysiker Bo Holm Jacobsen.
15. november: Fagre nye genetiske verden v. genforsker Jacob Giehm
Mikkelsen
22. november: Datalogien i din lomme v. datalogerne Kaj Grønbæk og
Kasper Green Larsen.
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
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HUSK OGSÅ AT…
Byens juletræ tændes
Søndag den 27. november
Kl. 15:00 serverer vi Gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
Kl. 16:00 går vi i samlet flok til byens juletræ og synger et par julesange
mens træet tændes.
Gratis for medlemmer.

Juletræsfest for store og små i
forsamlingshuset søndag den 11. december
Vil holder en ægte gammeldags juletræsfest med dans om juletræet og
måske besøg af julemanden 😊
Nærmere info følger på Det sker i Sejet og på Sejet Klubs facebookside

Lucia gennem byen
Onsdag den 14. december
Børnene i Sejet går Luciaoptog gennem
Nærmere info følger på Det sker i Sejet og på Sejet Klubs facebookside
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SEJET KLUB
Alle børn er velkomne – dog forventer vi at børn der endnu ikke er startet i
skole medbringer en eller begge forældre til klubaftner og arrangementer.
Klubaften: Vi er i skolens lokaler hvor der er indgang i skolegården, hver den
første onsdag i måneden kl. 17 - ca. 20, hvor der også er fællesspisning –
tilmelding til fællesspisning er nødvendig på facebookgruppen ”Sejet Klub” og
det koster 35 kr. at være med til at spise
Der er hver gang gratis frugt (og kaffe til forældrene) Der er salg af bland-selvslik for max. 10 kr. pr. barn
Hvem er til stede på klubaftnerne? Der er i Sejet Klubs bestyrelse 5 voksne
som hver har ”vagten” på skift, men der er som regel masser af forældre til
stede. På klubaftnerne laver vi forskellige ting som f.eks. boldspil i hallen,
kreative ting, tager på ture, fællesspisning, vi arrangerer masser af andre
arrangementer som f.eks. Hjarnøtur for hele familien til Hjarnø Camping,
fastelavn, tur i svømmehallen, pizza- og filmaften, bålhygge, discofest,
aktiviteter for de mindste, halloween, juletræsfest, julefrokost for børn og
voksne, hjælper til Middelalderfesten hvor vi tjener penge til klubben.
Fælles for alle aktiviteterne er at de enten er gratis at deltage i eller med en
lav deltagerbetaling.
Hvad koster det? Kontingentet for børn koster 150 kr. pr. barn pr. år som
betales 1. april hvert år.
Find os på Facebook; ”Sejet Klub” Her vil alle arrangementer og nyheder blive
slået op
Har du spørgsmål eller gode ideer, så kontakt børneklubbens formand, Stine
Hovgaard på tlf. 28454614 eller Messenger Stine Gyldenløve Høg Hovgaard
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SEJET KLUB
Herunder kan du se hvilke aktiviteter der er den kommende periode i
Sejet klub – hold øje på klubbens Facebook-side 😊
September:
7/9

Fællesspisning – tilmelding på Sejet Klubs facebookside

23/9

Discofest for 0-5.klasse

Oktober:
5/10

Fællesspisning – tilmelding på Sejet Klubs facebookside

16/10

Djurs Sommerland

30/10

Andespil på Kroen

November:
2/11

Fællesspisning – tilmelding på Sejet Klubs facebookside

27/11

Juletræstænding

December:
7/12

Fællesspisning – tilmelding på Sejet Klubs facebookside

11/12

Julefrokost og juletræsfest på Kroen

13/12

Luciaoptog gennem byen
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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
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FASTE AKTIVITETER...
Børne klubben hver den første onsdag i måneden
kl. 17.00 - 20.00
Kontakt Stine Høg 2845 4614

Kortspil hver tirsdag kl. 19.00
Kontakt Ove Nielsen, 3043 2492

Seniorklub hver mandag kl. 14.00
Kontakt Thorvald, 4198 1104

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
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