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Goddag og farvel
Vi har netop sagt farvel til Mette, som var studerende i Teater/Musik i efteråret. Tusind tak
for samarbejdet!
Der var også et farvel på vej til Nanna i Kultur – men det viste sig at blive et ”på gensyn” for
Nanna bliver hos os og vikarierer rundt om i huset.
Diego, som er tidligere studerende, er ansat de næste to måneder i et vikariat for Dag, som er
på barsel. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med dem begge
Gallafest og skitur
I fredags holdt vi gallafest: Den røde løber var rullet ud og Levuks paparazzi stod klar
til at tage billeder, da festgæsterne ankom. Alle var dresset op til festen og der blev
danset en hel del se billederne på Facebook.
Skientusiasterne er netop vendt hjem fra Frankrig. Ingen brækkede ben, men masser
af ski, sol, fest og nye venner fra Lavuk i København. Jo, det var den helt traditionelle
skitur

Påske
Vi har udvidet
åbningstid
10.-12. april.
Se flere informationer
på hjemmesiden, når
vi nærmer os.

Fredagsaktiviteter
D. 3. er der tøsefnidder og mandehørm, når vi holder pigeaften og drengeaften.
D.10. starter vi eftermiddagen med Forumteater og senere tager vi til fest inde på Lavuk på
Østerbro. Udover sjov, dans og hygge skal vi også være sammen med nogle af de venner vi
har mødt på skituren. Og, nå ja – Pharfar er DJ Mon ikke det bliver en rigtig fest?
D. 17. er det vinterferie, og der skal vi i biografen fredag aften.
D.24 er der feeest – fastelavnsfest, så det handler om at finde din bedste udklædning frem
sammen med danseskoene.
Tilfredshedsundersøgelse
I februar tager vi temperaturen på tilfredsheden med Levuk. Vi inviterer de unge til at deltage
i en undersøgelse, hvor vi dels ser på tilfredsheden og dels på eventuelle områder, som
medlemmerne kunne tænke sig at udvikle. Ved samme lejlighed spørger vi forældrene om
tilfredsheden med den service vi yder i dagligdagen. Undersøgelsen starter i uge 8, og
resultaterne offentliggøres i marts.
Uge 7
Vinterferien er lige om hjørnet: Vi har som sædvanlig åbent fra kl. 8 med et fuldt program:
Kreativt værksted med genbrugstema hver formiddag, og ture til bl.a. Tisvilde Bio og
Zoologisk Museum. Vi glæder os til en vinterferieuge sammen med Jer
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