
 

  

Levuk Nyt august/september 2020 

 

Velkommen tilbage fra ferie 
 

 

 

Nu er vi startet op som normalt igen, efter en dejlig sommerferie – eller vi er åbnet så normalt som coronaen 

tillader. Vi er samlet på linjerne, som før corona, og vores fællesspisning, foregår med god afstand og med stor 
fokus på hygiejne. Vi fortsætter med at vaske hænder og spritte af, så vi stadig overholder retningslinjerne fra 
myndighederne.  
 

Siden sidst 

Vi har haft en dejlig sommerferie, med mange spændende aktiviteter. Vi haft nogle dejlige dage sammen med jer 

både her i huset men også på en masse gode ture ud af huset. Vi har været på havnen i Lynæs og set Mikkel Behas 

skib Wallenberg, i Knuthenborg Safaripark, på brandmuseum, klappet heste og været på stranden mm. Vi har også 

fået spillet en masse spil, hørt historier, spist is og hygget inde og ude. Tusind tak for en dejlig sommer  

 

Goddag og farvel 

Camilla fra Sportslinjen er kommet tilbage fra barsel – vi er glade for at have dig tilbage i huset. Louise Gall har 

valgt at søge nye udfordringer, hvilket vi ønsker hende al mulig held og lykke med. Vi har fastansat Emma i Louises 

stilling. Alle linjer er i fuld gang med at planlægge sjove og spændende ting der skal ske på de forskellige linjer i det 

kommende skoleår. 

 

Fredag den 21. august kan du komme med ud og prøver kræfter med discgolf. Vi skal igennem 18 huller med en 

frisbee. Det foregår på Eghjorten. Vi tager af sted fra klubben ca. klokken 14 og er hjemme til aftensmad. På 
hjemmesiden www.levuk.dk kan du flg. med på kalender over hvad der sker løbende af aktiviteter på fredagene.  

 

OBS! Levuk- alle afdelinger holder lukket fredag den 28. august pga. fælles kususdag. 

Svømning 
Fra den 17.8 starter svømmeholdet op igen. Dog med et lille tvist da svømmehallen ikke kan garantere at de har 
plads til alle pga. skærpede regler. 
 
Vi fortsætter med at have medlemsmøder, hver måned 1. gang: 

Onsdag den 26. august  
Vi venter med at åbne op for vores fester, til vi ser hvordan vores hverdage kommer til at gå, nu hvor alle møder 

ind som før corona. 

 

Husk at vi har udvidet åbning i efterårsferien i uge 42. Du skal tilmelde dig via onlinetilmelding på 

hjemmesiden og programmet for ugen finde du også her. HUSK også at tilmelde til turene ud af huset under 

fanebladet Arrangementer, så du sikker på der er en plads til dig på turen          

Deadline for tilbagemeldinger er 28. august.   

 

OBS! Nu skal alle bære mundbind i busserne. Medlemmer der har kørsel via HB-CARE til og fra Levuk 

vil få udlevet mundbind af Levuk, ligeledes v/kørsel i Levuk busser. Det er dit værksted/skole der 

skal udlevere mundbind når du skal køre til Levuk. Selvtransporterende medlemmer, skal selv sørge 

for mundbind. 

Vil I forberede jeres unge mennesker, på at de skal bære mundbind under transport. Mundbind må kun bruges 1 

gang         

 

KH fra Levuk 

 

http://www.levuk.dk/

