Velkommen tilbage fra ferie

Mandag d. 8/8 startede vi op som normalt igen, efter en dejlig sommerferie. Vi håber I alle har nydt sommeren,
solen, badevandet og de lyse nætter.
Siden sidst
Tusind tak til alle medlemmer for endnu en fantastisk koloni i Nordjylland. Det har været en kæmpe succes, hvor
man tydeligt kunne mærke, hvor meget vi alle har savnet at være på koloni. Vi har nydt hver eneste dag i Jeres
selskab – det har været skønt at kunne rejse med jer alle igen.
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. Hver uge har haft sit eget tema; vi har snakket om Fup
& fiduser, vi har haft en uge med fokus på bevægelse, vi har danset og udsmykket os, og vi har været på spændende
ture. Det har været nogle gode uger. Vi har også fået spillet en masse spil, hørt historier, spist is og hygget inde og
ude. Tusind tak for en dejlig sommer
Velkommen til nye
Vi har fået en del nye medlemmer i Levuk velkommen til jer. Vi siger også velkommen til Josefine Rasmussen, der er
startet i fast vikariat i Levuk de næste 3 måneder.
JUBIII endelig kan vi tage på Kretatur i uge 40
Vi har sendt invitation ud, hvis du har lyst til at deltage skal du melde dig til senest 1. september. Vi vil, ud fra en
pædagogisk vurdering, vælge dem ud, der skal med.
Levuk holder lukket fredag den 9. september
Levuk klub, Job & Samvær og STUén holder fælles pædagogisk dag – så hele organisationen holder lukket.
Retningslinjer for kørsel med HB-Care:
• Der bliver kun lavet længevarende ændringer i kørselstiderne pr. enkelt medlem som varer i ca. 13 måneder af gangen. Alle ændringer skal gå gennem Levuk.
• Fristen herfor er 5 hverdage før ændringen træder i kraft.
• Afbud ved fridage, sygdom mv. skal meldes til levuk@levuk.dk – 48244217 og
• storkbh@hb-care.dk - 70705044
• OBS! Man må sidde i bussen i op til 75 min. pr. tur.
• Festkørsel hjem kl. 21.30 – ved andre arrangementer skal medlemmer hentes af forældre/bosted
Det er snart tid til at tilmelde jer til efterårsferien. Hold øje med den særskilte mail som bliver sendt ud.
Deadline for tilbagemeldinger er 31. august. – Kontakt kontoret, hvis I har brug for hjælp
Vigtige datoer:
24. august
Medlemsmøde
26. august
Hawaiifest – gamle medlemmer er velkomne
9. september
Hele Levuk er lukket pga. Pædagogisk dag
24. september
Tur til Knuthenborg – se vedhæftede indbydelse

Gode sommerhilsner fra os alle på Levuk
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