Levuk-Nyt april 2022
Kære alle medlemmer, forældre og øvrige pårørende
Foråret er kommet, siger kalenderen. Det mærkes på at dagene er længere, og
lyset er på vej til at tage over for vinterens mørke – det er skønt.
Sneturen til Merket i Norge i marts måned var fyldt med sjov og spas. Vi kælkede og flere prøvede
kræfter med langrendsski. Vi havde mange gode og sjove timer i sneen. Man kunne følge med på
vores Facebook side, der var fyldt med billeder af glade unge med røde kinder.
I klubben har vi haft nogle gode fredagsaktiviteter bl.a. en jazzkoncert på klaverfabrikken og en
hyggelig dag med minigolf. Teater og Musik linjen var inviteret på Grundtvigs højskole i Hillerød for,
at opføre deres teaterstykke ”kald mig menneske” det var en stor succes, de unges optrædende var
fantastisk, og blev honoreret med en stående applaus.
Fredag den 8. april holder vi påskefrokost i klubben. Gitte og Peter har lavet en skøn påskemenu,
der bliver serveret til aftensmad. I uge 15 har vi udvidet åbningstid mandag – onsdag inden vi alle
drager på påskeferie. I kan glæde jer til påskelege, gækkebreve, bowling, gåtur rundt om slottet,
bondegårdstur og meget mere.
R A V E – P A R T Y 29. april holder vi fest I Levuk igen. Vi har inviteret DJ Mikkel Pelle, som vi kender
fra sidste fest, til at sørge for, at der bliver maser af fed musik at danse til. Du er velkommen til at
invitere en ven med. Vi har vedhæftet invitationen.
Levuk tager afsted til Sjællandsfestival torsdag den 19. maj - Vil du med . Vi skal se mange gode
kendte navne, du kan se hvem der skal optræde, på den invitation vi har sendt med denne mail.
Sommerkoloni Slettestrand i uge 26
I år kan vi endelig komme på sommerkoloni igen. I uge 26 tager hele klubben til Slettestrand Vi har
været så heldige, at vi har modtaget særtilskud fra Socialstyrelsen. Dette tilskud skal bruges til at
give vores medlemmer nogle sjove oplevelser, efter de store nedlukninger der har været i
forbindelse med Corona. Pengene vil vi bruge på en oplevelsesoverraskelse på kolonien og det har
også gjort det muligt for os, at sætte prisen ned på årets sommerkoloni til kun 1.000 kr.
Valg til Levuks bestyrelse - 10. maj kl. 17.00 i caféen i klubben
Der er valg til Levuks bestyrelse. Vi skal have valgt en forældrerepræsentant og en
forældresuppleant. Hvis du er interesseret i at komme på valg, så mød op på dagen. Du er
velkommen til at kontakte Benjamin 27528217 eller Steen 27528216 for at høre om, hvad det
indebærer at være i bestyrelsen.
Vigtige datoer
• 26. august
Fest – temaet er Hawaii
• 28. oktober
Fest – temaet er Oktoberfest.
•
•

Sommerferie - Sommerferien starter 27. juni – med sommerkoloni i uge 26. Klubben er lukket
uge 29 holder vi sommerlukket.
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