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KOM IHÅG
Pandemin är inte över, ta
hand om er och håll avstånd!

NYHETER FRÅN DV
Dagarna blir kortare och hösten närmar sig. I Solna och Göteborg pågår träning
och arbetsaktiviteter som vanligt. I både Solna och Göteborg har vi fått nya
deltagare som vi hälsar välkomna. I det här nyhetsbrevet träffar vi fyra
deltagare som berättar om vad som varit och vad som är på gång i Solna och
Göteborg.

SEBASTIAN, NY DELTAGARE I SOLNA BERÄTTAR
Jag heter Sebastian och har gått ganska så exakt en månad på daglig verksamhet.
Innan jag började på DV hade jag varit hemma ett par månader, först med skola
online och sedan semester.
Det var kul att komma tillbaka och träffa folk igen, vilket jag tycker är mycket
bättre än att träffa folk online. Eftersom jag hade varit hemma och inte tränat
som jag är van vid hade jag blivit lite ovan vid träningen. Det var jobbigt i början,
men nu när jag kört ett tag så känns det bättre.
Jag har inte bara gjort ansträngande saker, utan även till exempel promenerat
och haft musik. Det har varit kul, och skönt att varva med istället för att bara
göra jobbiga saker.

Sebastian och arbetsledare Felix i Solna torkar bord

DV GÖTEBORG
Vad händer på hösten på DV?
Nytt på DV är att vi har delat oss i två grupper. Det är bättre nu i Corona-tider
eftersom man inte får trängas. Dessutom behöver vi som kommer tidigt inte
vänta på att alla deltagare kommer innan vi kan sätta i gång på morgonen. Nu är
vi en tidig och en sen grupp på träningen.
Vi har också börjat jobba i receptionen. Om någon ringer så talar vi i telefonen
och frågar vem de ska besöka. Det är kul!

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning]

Vi ska ha Höstmarknad i år igen! Där ska vi sälja massor av finfina saker som vi
gjort själva. Vi ska göra penslar, ljusstakar med julmotiv och vinglashållare. Det
blir jättesnyggt och fler produkter kommer!
Niklas

Niklas och stödassistent Ahmed, Göteborg

SPÅNGYS TRÄNINGSRESA
I våras stannade jag hemma pga Corona.
Det kändes konstigt att inte kunna gå till jobbet, men det var för att undvika att
bli smittad. Efter några veckor började vi med träning via länk, det kändes bra
men konstigt.
Men jag behövde mer än det. Vi började fundera på om jag kunde få
intensivträning som jag hade i skolan.
Efter lite trixande fick jag det godkänt, men kunde börja efter semestern. Det
har varit 4 tuffa veckor men det har gjort nytta. Det känns skönt att vara tillbaka
efter en så lång ofrivillig semester.
Carl ”Spångy” Spångberg, Göteborg

Spångy

HENKES 40-ÅRSDAG
Jag ska berätta om hur det var när jag firade min 40-åriga födelsedag.
Jag firade den två gånger. En gång med släkten och en gång på DV.
När jag firade med min familj så firade vi hemma hos min syster i hennes
trädgård. Hela släkten var där och några kompisar till mig. Vi åt god mat,
kycklingbuffé och en jättegod gräddtårta med jordgubbar. Vi hade tur att det var
fint väder. Och det bästa av allt var att dom hade skrivit en sång om mig som
dom sjöng. Jag fick mycket blommor och många presenter bl a saker till min
lägenhet. Jag fick även pengar till en resa som jag håller på att planera.
Jag vill tacka hela min släkt och vänner för den fina festen. Jag uppskattade den
verkligen. Och dom visade att dom verkligen bryr sig om mig.

Henrik Bergström i Solna

Kontakta oss
DV Göteborg
Lillhagsparken 8
42250 Hisings Backa
031-788 19 44
DV Solna
Storgatan 70
17152 Solna
08-515 194 69

Sedan blev jag även uppvaktad på DV. Dom som var med när jag firades var
Felix, Zoe Nora och de andra deltagarna. På samlingen sjöng dom för mig och
sedan fick jag paket och fika. Några deltagare var med online och andra på plats.
Henrik Bergström

