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Foråret er kommet, solen skinner, bøgen er sprunget -  What not to like  
Siden sidst 
Vi havde en skøn påskeferie med mange gode aktiviteter; Vi skrev gækkebreve, besøgte en bondegård, legede 
påskelege, spiste bagels, bowlede og trænede. En meget hyggelig påskeferie.  
Vi har også holdt RAVE-PARTY i klubben, Det var en fed fest. Der blev brugt meget tid på forberedelserne.  Vi malede 
bannere til, som blev hængt op i klubben, Vi malede T-shirts i værkstedet, og sminkesalonen havde en travl 
eftermiddag. Alt blev malet med fluorescerende maling/sminke. Da UV lyset blev tændt om aftenen, kunne man se 
alle de kreative udfoldelser. Det var også første gang, vi havde inviteret gæster med udefra efter corona, og der blev 
festet og danset hele aftenen. 
 
Teater for alle onsdag den 18. maj 
Teater [døgdi] kommer på Levuk og opfører Billes bekymring kl. 15.00. Der handler om 10 årige Bille der elsker at  
dagdrømme. 
 
Klubbens aktiviteter 
Hop ind i Kalenderen på vores hjemmeside, der kan I se alle de forskellige aktiviteter vi har i klubben.  
Teater og Musik forestilling ” kald mig menneske” 
Den 16. juni opfører Teater og Musiklinjen teaterstykket, Kald mig menneske, for den Sociokulturelle Landsby.   
 
Sommerkoloni  
Sommerkolonien går til Slettestrand Feriecenter i Jylland. Det er medlemmernes yndlingssted og vi glæder 
os til at komme af sted igen i uge 26. Vi er i fuld gang med at planlægge detaljerne til turen – og vi glæder 
os rigtig meget.  
 

Lavuk entertainment  i København har igen inviteret til Lavukstock  
Vi tager til Lavukstock den 3. juni –  Thomas spille med sit band Defecto. Derudover kommer blandt andre 
Sanne Salomonsen og Marvelous Mosell feat op Tue Track. 
Hvis du vil med så ring 48244217 eller skriv levuk@levuk.dk til kontoret 
 
Sommerferie 
Sommerferieplanerne er lige på trapperne. I skal tilmelde jer via onlineskemaet på hjemmesiden - tilmeld 
jer senest den 23. maj!  
HUSK at vi holder lukket i uge 29!! 
Hvis du skal på efterskole, eller skifte tilbud efter sommerferien – så giv os besked 
 
Valg til Levuks bestyrelse - 10. maj kl. 17.00  i caféen i klubben 

Forårshilsner fra alle os på Levuk 
Vigtige datoer: 
13. maj lukket – St. bededag 
19. maj - Sjællandsfestival kl. 9-23:30 
26. og 27. maj lukket -  Kristi Himmelfartsferie. 
25. maj Medlemsmøde 
3.   juni Lavukstock 
6.   juni - lukket -  2. pinsedag 
17. juni – Levuk klub og Job & Samvær er lukket pga. pædagogisk dag ! 

https://levuk.dk/events/

