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NYHETER FRÅN DV
2020 börjar gå mot sitt slut. Med den ökade smittspridningen av covid-19 i
samhället har vi alla behövt anpassa oss. Flera i nyhetsredaktionen är
numera med online, vilket gör att årets sista nyhetsbrev ser lite annorlunda
ut än det vi är vana vid. Vi vet inte ännu vad 2021 för med sig, men det vi
med säkerhet kan säga är att 2020 är året då vi lärde oss massor om hur vi
jobbar på distans och att vi inte låter pandemin stoppa oss.

Bild från vårt redaktionsmöte online

Under hösten har vi haft onlinetävlingar mellan Solna och Göteborg, och nu
inför stundande julledighet ligger vi lika med 5-5 i vunna matcher! 2021 kan
inte inledas på ett mer spännande sätt!

DV GÖTEBORG
Hej igen!
Sedan det senaste nyhetsbrevet har jag börjat köra via länk igen.
Jag känner mig orolig för att få Covid-19. Jag har testat negativt för Covid-19
och det har mina assistenter också gjort.
För att få reda på vad Move & Walk gör för att hindra smittspridning ställde
jag lite frågor till Fabian som jobbar på DV Göteborg.
Jag: ”Hej Fabian, jag har några frågor! Vad gör DV för att undvika spridning
av Corona? Vad har ni för planer för framtiden?”

Spångy

Fabian: ”Vi tar tempen på assistenter, dv-deltagare, kunder, besökare och
elever (tror jag fick med alla). Vi är flitiga användare av handsprit och om
man uppvisar symtom ber vi folk att stanna hemma. Planer för framtiden?
Planer kring Corona och nya riktlinjer eller bara allmän planering för DV?”
Jag: ”Planer kring Corona!”
Fabian: ”Svårt att uppskatta, allt kan ju ändras från ena dagen till den andra.
Svårt att planera eftersom framtiden är oviss. Ledningsgruppen på företaget
håller ständig koll på FHM:s riktlinjer och informerar alla på företaget.
Jag: ”Tack så mycket för svar, det är till nyhetsbrevet!”
Fabian: ”Grymt!”

Spångy (till höger) och Fabian (till
vänster)

Det är skönt att kunna få reda på vad som gäller.

När vi uppkopplade via länk kan vi vara med på ganska mycket. Vi kan vara
med på massage, liggprogram och sittprogram. Sedan kan vi vara med på
fredagseftermiddagarna, med quiz eller Bingo.
Det är tråkigt att inte våga åka till DV så det är tur att man kan träffas på det
här sättet!
Hejdå för den här gången!
Spångy

Filmrecension: Disney Aladdin 2019
Hur lång är filmen: 2h 8m, Musikal.
Åldersgräns: Filmen är tillåten från 11 år. I vuxens sällskap är det tillåtet att
se filmen från 7 år.
Vilka karaktärer för vi följa med: Aladdin, apan Abu, Prinsessan Jasmine,
Jafar, papegojan Jago, Anden.
Skådespelare:
Filmen som Niklas recenserat

Niklas i ständig jakt på en ny film att
recensera

•

Will Smith – Anden/Sjöfarare

•

Mena Massoud – Aladdin

•

Naomi Scott – Prinsessan Jasmine

•

Marwan Kenzari– Jafar

Handling:
Handlar om en kille som heter Aladdin, som är en fattig tjuv som drömmer
om ett bättre liv. Sultan över Agrabah (Kung) försöker hitta en man till sin
dotter, Prinsessan Jasmine som inte vill gifta sig med någon som hon inte
känner, Jasmine sticker till marknadsplatsen och där träffar hon Aladdin och
de två blir vänner, utan att Aladdin har en aning om att hon är prinsessan.
Under allt så försöker sultanens rådgivare Jafar störta sultanen och ta
makten över hela Agrabah med hjälp av sin papegoja Jago. Men för att hans
plan ska funka så behöver han en speciell sak en magisk lampa som finns i en
grotta, men det är bara en person som kan gå in dit, så när Aladdin blir
arresterad så skickar Jafar ner honom till grottan för att lämna över lampan
till honom. När Aladdin får tag i lampan så stängs grottan och han och Abu
blir instängda, Aladdin gnider på lampan och då kommer en ande ut som
uppfyller 3 önskningar till sin herre. När de väl har kommit ut ur grottan så
önskar Aladdin att få bli prins så han kan vinna prinsessan Jasmine hjärta.
När Jafar får reda på att Aladdin inte är en prins så snor han lampan och
önskar av anden all makt, och kidnappar sultanen och prinsessan, nu är det
upp till Aladdin att rädda Agrabah och kvinnan han älskar.
Åsikt: Det kändes som att vara på en musikal, den var jättebra, och musiken
var bra med.
Betyg: 10 av 10 Lampor får den från Niklas

DV SOLNA
I Solna har vi fortfarande de flesta med oss online. Vi startar varje morgon
med en gemensam samling och sedan har vi vårt förberedande motoriska
program tillsammans. Vi försöker hela tiden att komma på nya saker att göra
tillsammans via datorn, och nu under vintern har vi både bakat pepparkakor
och lussebullar tillsammans. Under året har vi vuxit med både personal och
deltagare och nu ser vi fram emot ett nytt år tillsammans.

Jacob i Solna som är i full färd med att baka
pepparkakor skickar en julhälsning
FEM SNABBA MED HENRIK BERGSTRÖM
Jacob framför pepparkaksbaket

•

Favoritjulmat? Rödbetssallad

•

Planer för jul? Äta korv med bröd hos syrran utomhus. Arg på

att covid kommer i vägen
•

Roligaste grej senaste tiden? Att rulla boll under foten på träningen

•

Förväntningar på nästa år? Vill lära mig allt om kaffets historia

•

Hälsning till läsarna? God jul!

DET VAR ALLT FRÅN OSS FÖR I ÅR. GOD FORTSÄTTNING
ÖNSKAR VI PÅ MOVE & WALK DAGLIG VERKSAMHET

Henrik under intervjun

Kontakta oss:
https://movewalk.se/dagligverksamhet
DV@movewalk.se
DV Göteborg
Lillhagsparken 8
42250 Hisings Backa
031-788 19 44
DV Solna
Storgatan 70C
17152 Solna
08-515 194 69

