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Kære medlemmer, forældre og pårørende
Et helt frisk år ligger foran os. Et år som allerede fra starten af, er præget af restriktioner i
forbindelse med corona. Vores hverdag i klubben er mærket af, at mange vælger at blive hjemme
pga. smittefaren, hvilket vi også har opfordret til.
Nu er Danmark i gang med at vaccinere, så vi håber på, at vores hverdag, snart igen vil komme
tilbage til noget der minder om tiden før corona. Vi vil fortsætte med at skulle vaske hænder og
spritte af, men det er vi alle jo også bare blevet rigtig gode til.
Levuk har få medlemmer i klubben i disse uger, og det fortsætter ind i februar.
Da afdelingerne fortsat er adskilt, betyder det også at der er få medlemmer på de enkelte
eftermiddagslinjer.
Vi ved at det er en lang periode at være væk fra klubben, og vi holder åbent kl. 12-17 hverdag, hvis
du som medlem har brug for at komme lidt ud og få et afbræk fra hjemmedagene, så kontakt os.
For de medlemmer som bliver hjemme fra klubben, er vi klar over, at mange er berørt af at klubben
har været lukket i snart 2 måneder. Pædagogerne har kontakt til disse medlemmer på sammen måde
som i foråret, hvor de tilbyder; walk and talk, hjemmebesøg, opringninger, videosamtaler og
underholdning via Facebook.
Farvel/velkommen i klubben
Magnus Johansen som har været studerende i klubben, er nu færdiguddannet pædagog og han er
blevet ansat i klubben pr. 25/1 og bliver tilknyttet Kulturlinjen.
Vi siger farvel til Jakob Bentsen, som har valgt at gå på pension pr. 31/1. Vi siger også farvel til
vikar Thomas Kaspersen pr. 31/1, han starter på pædagogseminariet pr. 1/2. Vi ønsker dem begge
god vind fremover.
Aftenklub:
Vi har på nuværende tidspunkt desværre ikke mulighed for at åbne aftenklubben, da det ikke er
muligt, at overholde de udstukne retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, hvis man åbner denne.
Men vi glæder os til at det igen kan lade sige gøre 
Kontingentbetaling februar måned
Bestyrelsen har besluttet, at alle får en gratis (kontingent) måned i Levuk, det vil sige at I ikke skal
betale kontingent for februar måned. Vi vil gerne give kompensation for, at man ikke har haft
mulighed for at benytte klubben som man plejer at gøre. Vi vil pointere, at det kun er denne måned
der er betalings fri for alle.
Der er vinterferie i uge 7, fra 15. til 19. februar, og Levuk har udvidet åbningstid til kl. 17.00

Mange hilsner fra alle os på Levuk
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