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  Levuk Nyt april 2021 

 

 
 
Kære alle medlemmer, forældre og øvrige pårørende 
 

Foråret er kommet og det giver os mulighed for komme mere ud, selvom det er lidt koldt ind imellem 
kan man mærke, at solen får mere og mere magt. Lyset er kommet tilbage og dagene bliver længere 
og længere.  
 
Fredag den 19. marts samledes vi alle, på tværs af bobler og afdelinger, på p-pladsen med god 
afstand. Der blev skruet godt op for musikken og holdt fest. Der blev danset og hygget og serveret 
drinks og snacks – det var en rigtig god oplevelse og alle var så glade for at se de medlemmer, de 
ikke ser til hverdag. Det bliver ikke sidste gang vi holder fælles dansefest på p-pladsen. 
 
Der er godt gang i vaccinering af befolkningen i Danmark. Flere af klubbens medlemmer er blevet 
vaccineret- hvis alle er vaccineret vil vi have flere muligheder for at skrue op for det gode 
ungdomsliv. Vil I være søde og melde ind til kontoret om jeres unge er blevet vaccineret. En stor 
del af Levuks personale er vaccineret 1. gang 

Vores aftenåben har været en stor succes, de unge hygger sig rigtig meget i de forskellige bobler. 
Der bliver som altid serveret dejlig aftensmad og der er mange hyggelige aktiviteter – Nu starter vi 
også aftenklubben op om fredagen. 
 
OBS! Vi åbner aftenklubben igen hver fredag aften fra 7/5-21. 
 
Derfor vil klubben fra fredag i uge 18, tilbyde, at medlemmerne hver 14. dag kan blive i klubben 
fredag aften til kl. 21.30. Man vil fortsat blive på sin respektive afdeling og linje, så vi ikke blander 
os på tværs af afdelingerne.  

Det betyder at klubben vil holde aftenåbent således fra uge 18: 

Ulige uger fredag aften til kl. 21.30 – Teater/Musik linjen – Værkstedslinjen – Kulturlinjen –  

Ulige uger fredag aften til kl. 21.30 Horsebohuslinjen (i skoven) 

Lige uger fredag aften til kl. 21.30 – Sport/Adventure (i klubben) – STU klub (på skolen) 

Der vil på disse 2 aftener kunne tilbydes hjemkørsel kl. 16.00/17.00 eller kl. 21.30 med HB-
Care/eller man er selvtransportende hjem som man plejer.   

Hvis du som medlem er interesseret i dette, vil vi gerne have besked senest tirsdag den 20. april 
via tlf. eller e-mail til levuk@levuk.dk 

Vi savner jer - Vi vil opfordre alle til at komme i klub igen. 

De bedste forårshilsner fra alle os på Levuk 
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