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Levuk nyt Juli 2021 
 
Kære medlemmer, forældre og øvrige pårørende 

 
Sommeren er startet og sommerferien er lige om hjørnet - i år starter den allerede i uge 26  
 
Vi skal nyde sommeren sammen i klubben, så alle bobler er ophævet og alle møder ind på 
Milnersvej hver dag. Vi har et spændende sommerferieprogram, hver uge tager udgangspunkt i 
forskellige kontinenter. Vi starter i Europa i uge 26, Afrika uge 27, Asien uge 28, UGE 29 
LUKKET, uge 30 Amerika og sidste uge af sommerferien uge 31 Australien. 
 
Efter sommerferien med start i uge 32 er klubben tilbage til normal åbningstid, hvor vi har 
aftenklub 3 gange om ugen. Det betyder, at vi går ud fra, at medlemmerne kommer som de 
gjorde inden corona nedlukning i december. Hvis I ønsker ændringer så meld tilbage, så vi kan få 
ændret kørslen. Hvis I er i tvivl om, hvilke tider vi har stående, så ring eller send os en mail på 
kontoret levuk@levuk.dk 
 
Husk! hvis du skifter skole eller arbejdsplads efter sommerferien, så husk at give os besked på 
kontoret, det vigtigt for os at vide, for at vi kan holde styr på kørsel mm. 
 
HB-Care har været meget fleksible under denne lange corona periode, nu skal vi tilbage til 
normale tilstande igen så vi vil lige ridse reglerne op. 
 
Retningslinjer for kørsel med HB-Care: 
 

• Der bliver kun lavet længevarende ændringer i kørselstiderne pr. enkelt medlem som 
varer i ca. 1-3 måneder af gangen. Alle ændringer skal gå gennem Levuk. 
  

• Fristen herfor er 5 hverdage før ændringen træder i kraft.  
 

• Afbud ved fridage, sygdom mv. kan meldes til levuk@levuk.dk og storkbh@hb-care.dk 
 

• OBS! Man må sidde i bussen i op til 75 min. Tur/retur til Levuk 
 
På denne måde sikre vi os, at kørslen afvikles på bedste vis. 
 
Vi har sagt farvel til vores 3 studerende; Josefine T/M, Berkay S og Mike HBH.Vi ønsker dem 
held og lykke fremover.  Samtidig har vi sagt goddag til 2 nye studerende; Camilla T/M og Marc 
S. Vi glæder os til at samarbejde med jer. 
Vi har også sagt farvel til Emma – hun har søgt nye udfordringer – vi ønsker hende alt det 
bedste. 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer! 
 

 
  
 
 

Sommerhilsner fra alle os på Levuk 
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