Det sker i Sejet

Program for foråret 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” på Facebook
Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Alle aktiviteter og foredrag er for medlemmer – der kan
forekomme kontrol.
Gæstekort kan købes ved hvert arrangement
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KÆRE MEDLEMMER
Så er det tid til den årlige opkrævning af kontingent til Sejet
Borgerforening og Kulturhus – nogle har måske allerede betalt.
Covid-19 har desværre i 2021 fortsat spændt lidt ben for vores
aktiviteter. Vi har dog stadig udgifter til vores allesammens
samlingssted, og vil derfor bede alle vores medlemmer bakke op
om foreningen.
I 2022 håber vi at kunne afholde flere arrangementer for vores
medlemmer.
Vi forventer også i 2022 at kunne tjene lidt penge på at hjælpe til
koncerter og ved at deltage i Middelalderfestivalen igen. Det er
dog svært at spå om fremtiden ift. Covid-19, men vi håber vist
alle på mere normale tilstande.

Følg gerne med på "Det sker i Sejet" på Facebook for
oplysninger om ovennævnte arrangementer.
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FASTELAVNSFEST
Søndag den 27.februar kl. 14:00-16:00
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

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. marts kl. 19:00
Generalforsamlingen starter kl. 19:00, hvor Borgerforeningen er
vært ved kaffe.
Se særskilt indkaldelse via mail eller opslag på ”Det sker i Sejet”
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MODESHOW
Torsdag d. 31. marts kl. 19
Tøjbilen v/Jytte Nygaard
afholder modeshow i Sejet Borgerforening
og Forsamlingshus med lokale modeller.
Kom og se og prøv det store og lækre udvalg i forårets styles:
Brandtex, Micha, Signature, Sunday. Str. S-4XL
Vi er 3 lokale modeller, men går du med en drøm om at være
model for en aften, kunne vi godt bruge et par stykker mere. Har
du lyst, må du rigtig gerne melde dig hos Annette Hagger på
ahj@sejetnet.dk eller tlf. 40 11 89 93 efter kl. 16.
Er du mand, er det ikke nogen hindring for at melde dig, for Jytte
har også tøj til mænd.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme til nogle hyggelige
timer. Jytte og vi modeller vil gøre vores det bedste for at give
alle en god aften.
Gratis entré for medlemmer - ikke medlemmer kr. 25,Kaffe + kolde drikke kan købes.

4

AFFALDSINDSAMLING
Søndag den 3. april
Danmarks Naturfredningsforening samler med hjælp fra
naturelskere 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. 12:00 serveres der grillpølser med brød, som tak for
hjælpen.
Efterfølgende vil der være skattejagt for børnene. Nærmere info
følger.
Lad os sammen gøre en indsats for at få fjernet dåser,
plastikposer, slikpapir – kort sagt alt det, der ”tabes” i naturen.
Vi ses til et par hyggelige timer – tag gerne din nabo med.
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UNIVERSITETSFOREDRAG
Foråret byder på spændende universitetsforedrag, direkte fra
Aarhus Universitet
8. februar: Fremtidens natur
22. februar: Den sovende hjerne
28. februar: Klimaforandringerne
15. marts: Ekstrem fordøjelse
31. marts: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
29. marts: Flagermus
26- april: På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
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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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Forslag til kommende arrangementer samt ris, ros og andet
modtages meget gerne.
Men sæt allerede nu

i kalenderen følgende datoer;

Middelalderfestival d. 19 + 20. august 2022
Sommerfest d. 16. + 17. september 2022
Juletræstænding + juletræsfest d. 27.november 2022
Lucia gennem byen d. 14. december 2022
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FÆLLESSPISNING
Onsdag den 4. maj kl. 17:30
Tag familien med til et par hyggelige timer til kun kr. 80,- pr.
person. Børn under 10 år, halv pris.
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 25. april.

FÆLLESTUR - GÅTUR
Mandag den 6. juni kl. 10
Medbring frokost. Efter spisning er der mulighed for krabbefiskeri,
lege på stranden mm. Tag fiskestangen med så vi kan fange en
masse fisk og krabber.
Borgerforeningen tager kajakker og
suppboards med – kom og prøv og få
instruks i, hvordan man bruger dem.
Tag familien med til et par hyggelige timer. Vi mødes ved Borre
Knob, Søborgvej 20, 7130 Juelsminde. Ingen tilmelding.
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SKT. HANS 2022
Igen i år afholdes der Skt. Hans på Skjoldvej 16.
Der afholdes båltale kl. 18:45 hvorefter bålet tændes.
Borgerforeningen vil stå klar med grillpølser, øl, vand mm. fra kl.
17:30.
Der vil være mulighed for snobrødsbagning
for børnene.
Af hensyn til de mange børnefamilier, tændes
bålet i år allerede kl. 19.
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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 onsdag (bortset fra ferierne) kl. 17 - ca. 20
Den første onsdag i måneden - fællesspisning (bortset fra ferierne)
Der er hver gang gratis frugt (og kaffe til forældrene) Der er salg af
bland-selv slik for max. 10 kr. pr. barn
Hvem er tilstede på klubaftnerne? Der er i Sejet Klubs bestyrelse 5
voksne som hver har ”vagten” på skift, men der er som regel masser af
forældre tilstede. 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, pizzaog 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 mail: stinehoeg@live.dk
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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 onsdag 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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