
 

  

Levuk Nyt august 2021 

 

 

Velkommen tilbage fra ferie 
 

 

 

Mandag d. 9/8 starter vi op som normalt igen, efter en dejlig sommerferie. 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. Alle linjer er i fuld gang 
med at planlægge sjove og spændende ting der skal ske på de forskellige linjer i det kommende år. 
 

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 kørt temauger, hvor vi har taget udgangspunkt i 

forskellige kontinenter. 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 

Emma Rømer fra Sportslinjen og Louise Larsen, vores tidligere studerende på Teater/Musik linjen, er kommet 

tilbage i huset pr. 9/8-2021 og er begge ansat i vikariater – vi er glade for at have jer tilbage.  

Dag Beck har valgt at søge nye udfordringer, hvilket vi ønsker ham al muligt held og lykke med.   

 

Horsebohuslinjen flytter location til Milnersvej 39A 

Vi har valgt at flytte Horsebohuslinjen retur til Milnersvej, så den har base i klubben. 

Linjens pædagoger og unge skal sammen finde linjens indhold. Vi forestiller os at linjen fortsat kommer til at 

benytte skoven meget. Linjen vil have busser til rådighed, så de kan tage på, turer ud af huset, i det omfang de 

ønsker. Marie, Emma og Louise bliver de faste pædagoger på linjen, og Mike og Thomas K. vil have faste 

vikartimer. 

Vi glæder os til at få linjen tætter på, så linjens unge bliver en større del af ungdomskulturen på Milnersvej       

 

Aftenaktiviteter  
Fra den 15.8 starter svømmeholdet op igen.  De øvrige faste aftenaktiviteter starter op igen fra mandag 9/8. 
Aftenaktiviteterne kan man se i kalenderen på hjemmesiden.  
 
Vi fortsætter med at have medlemsmøder, hver måned 1. gang: 

 

Onsdag den 25. august  
 

Vi venter fortsat 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 melde ind til kontoret, når de unge er færdigvaccineret       

 

Det er snart tid til at tilmelde jer til efterårsferien. Hold øje med den særskilte mail som bliver sendt ud.  

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 27. august.   

 

KH fra Levuk 


