
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 efteråret 2021 
 

    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 

 

Med forbehold for Corona ændringer 

 
 
 
 
 



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 
 

Bemærk: Det er ikke muligt at leje forsamlingshuset til ungdomsfester. 

 

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

modtages meget gerne. 

 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITETSFOREDRAG 
 

Efteråret byder på spændende universitetsforedrag, direkte fra 
Aarhus Universitet                                                

Dato 05-10-2021: Big Bang og det usynlige univers 

Dato 12-10-2021: Yngre med årene 

Dato 26-10-2021: Pandemier i de sidste 200 år 

Dato 09-11-2021: Den inderste kerne  

Dato 23-11-2021: Vores cellers saltbalance 

 

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 

 
 

Nytårskur søndag den 9. januar kl. 13:00 
 
Vi mødes for at ønske hinanden godt nytår.  
Borgerforeningen serverer Stjerneskud og øl eller sodavand. 
Pris: kr. 25,- 
Tilmelding nødvendig og senest d. 29. december til: Sol Laursen på: 40 93 62 31. 
Gerne sms. 
 
 

https://ofn.au.dk/season/7/foredrag/85


MIDDELALDERFESTIVAL I HORSENS 

Er aflyst i år, men vender tilbage i 2022. 

Dato kommer senere.  
 
 
 
 

Sejet Klub holder Børne Disco Fest  

Fredag den 17-09-2021 kl. 17:00 

 

 
 

 

 

Sejet Klub holder Juletræsfest  

Søndag den 05-12-2021 kl. 12:00 
 

 

 

Og mon ikke også julemanden kigger forbi…☺! 
 
 
 

MORTENSAFTEN 

Fredag den 12. november kl. 17:30 
 

Vi gentager succesen og serverer igen lækker andesteg med 

traditionelt tilbehør.  

Derudover serveres dessert, kaffe og småkager.  

Efter spisning vil der blive spillet op til dans. Drikkevarer kan 

købes til favorable priser. 

Pris kun kr. 170,- pr. person (børn under 12 år, ½ pris) 

Tilmelding skal ske til: Karin Hansen på sms: 20 94 45 04 

Senest: den 27. Oktober 

 

 

Byens juletræ tændes 

Søndag den 28. november 
 
Kl. 15:00 serverer vi Gløgg og æbleskiver i vores lokaler. Kl. 16:00 går vi i samlet 
flok til byens juletræ og synger lidt sange mens træet tændes. 
 
Gratis for medlemmer. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Fra seende til blind 

Foredrag med Simon Benfeldt 

Dato 13. oktober kl. 19. 
 
I år er det 25 år siden en landmine sprang tæt på Simons ansigt, og på 
sigt gjorde ham blind.  
Simons historie kan inspirere og motivere os alle til at opnå et godt og 
værdifuldt liv trods voldsomme hændelser. 
 

Entre kr. 50,- 

Gæstekort + kr. 25,- 

 
Salg af kaffe, øl og vand i pausen. 
 
 
 

ANDESPIL 

Søndag den 31. 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.  

 

 

 
 

HØSTFEST 

Aflyst i 2021 grundet Corona, men vender 

stærkt tilbage i 2022 
 

 
 

 

Hold øje med ”Det sker i Sejet” for yderligere 

informationer. 
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