Levuk-Nyt november 2021
Efteråret er over os, farverne er smukke og gyldne, dagene er blevet kortere. Det er blevet tid til at skrue op for
hyggen indendørs.
Vi havde en dejlig efterårsferie, der var fyldt mange glade unge mennesker og mange gode aktiviteter bl.a.;
farvede vi T-shirts med batikfarve, de blev meget flotte og de unge var stolte og glade over de flotte T-shirts de
fik med hjem. Vi var i Tivoli til halloween, kørte i sporvogne på sporvognsmuseet og havde lejet hele Slotsbio,
hvor vi så Ternet Ninja 2. Fredag var Pipergården på besøg, hvor vi bankede dem i curling.
Alle medarbejderne i Levuk klub, STU og Job & Samvær var på fælleskursusdag i fredags. Vi havde en skøn dag,
hvor alle var glade for at mødes på tværs af afdelingerne.
Vi har sagt Velkommen Lotte, som er startet i Teater/Musik, Lotte er lærer og kommer fra Lilleskolen, Lotte har
også en uddannelse i Forumteater - Vi glæder os meget til at samarbejde med hende.
Fredag den 5/11 har vi inviteret 8 lokalpolitikere til Levuk til eftermiddagsmøde. De unge har forberedt
spørgsmål, som de gerne vil stille til politikkerne.
Fredag den 12/11 er der Halloweenfest på Levuk – Alle glæder sig rigtig meget til at holde fest, det er lang tid
siden vi sidst har holdt fest. Kom gerne udklædte - HUSK! det er kun for medlemmerne.
Onsdag den 24. november, holder Job & Samvær julemarked i skoven, for medlemmerne i klubben. Vi kører
derud med de unge, der har lyst til at tage med.
Samme onsdag er der fællesspisning på Hillerød Bibliotek. Denne dag er det Levuk der står for maden. Tag
familien under armen og kom med og nyd Gitte og Peters dejlige mad.
Fredag den 26/11 Lukker Levuk kl. 17.00
Det vil sige at ALLE skal med kørsel hjem kl. 17.00 – Vi giver HB besked.
Mange gode hilsner fra Levuk
Vi skal stadig være opmærksomme – og passe godt på hinanden

Hvis der er corona smittede i Levuk, er retningslinjerne som nedenstående:
• Hvis du som ung er blevet færdigvaccineret eller har været syg med Corona inden for de
sidste 12 måneder – behøver du ikke at gå i selvisolation imens du bliver testet og
venter på svar. Du kan derfor komme i klubben som du plejer.
• Hvis du ikke er vaccineret eller kun er delvis vaccineret skal du gå hjem og være i
isolation til du har fået resultatet af begge test.
• Hvis du ikke ønsker at blive testet skal du blive hjemme i 7 dage uden symptomer og
kan anses som rask herefter.
Vi vil på det kraftigste opfordre til, at alle der har symptomer på sygdom bliver hjemme.
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