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Sedan vi sågs sist har vi haft digitalt öppet hus där vi visade våra lokaler
och hur vi arbetar. För dig som missade att delta eller är intresserad av
vår verksamhet kommer vi att bjuda in till ett nytt öppet hus 18 maj kl.
17.00. Om du vill anmäla dig redan nu kan du göra det genom att maila
dv.solna@movewalk.se. Passa på att ta chansen att ställa dina frågor till
oss!
I detta nyhetsbrev:
• Fredrik från Solna ger oss en inblick hur vi har arbetat både online och
på plats genom vår bingo.
• Sebastian berättar om vad han jobbat med på sistone.
• En hälsning från Oskar
• Vår filmreporter Niklas har tagit sig an Mulan, som inte riktigt var vad
han hade förväntat sig.
• Carl Spångberg berättar om hur arbetet med vår digitala vårmarknad
går.

På DV Solna är vi i slutspurten med
vår bingo. I och med pandemin
har vi varit många som varit
mindre aktiva och med det här
bingot har vi fått uppdrag att göra.
Det är ett toppensätt att få upp
motivationen till aktivitet. Man får
själv välja vilken av uppgifterna
man ska göra, vissa har till och
med hunnit med flera på en dag.
Det är allt från att sopsortera eller
baka något till att gå en promenad
i solen.

Det legendariska påskäggsbygget

För att få kryssa en ruta behöver man fotografera det man har
gjort som ett bevis. Beviset, det vill säga fotografiet ska man
visa upp på samlingen.
Ibland gäller det att vara kreativ och tänka lite utanför boxen.
Vad gör man om det inte är sol när man vill kryssa i rutan ”gå
en promenad i solen”. Så här gjorde jag för att få kryssa när
solen inte ville titta fram på flera dagar. Min assistent ritade en
sol i snön och ställde mig inuti solen.
Här ser du vad som händer en
månad efter att du har kryssat för
rutan ”plantera ett frö”. Den 8 mars
planterade jag ett squashfrö och
smörgåskrasse. Så här ser det ut
den 8 april, krassen är uppäten och
squashen är över 2 dm hög.
//Fredrik i Solna

Jag byggde ett påskägg veckorna innan påsk, det tog 12
intensiva timmar.
Storleken var gigantisk, ett av det största som skådats
här i Huvudstatrakterna.
Ägget fylldes sedan med godis av enorma mängder,
uppskattat omkring 0,5-100kg. Jag gömde det sen för
skolpersonalen och de fick leta i 3,5h innan de fann det.
//Sebastian

Recension:

Mulan
Premiär:

2020

Spellängd:

1 h 57 min

Åldersgräns: 12+
Genre:

Action/äventyr

Mulan är den senaste filmen ur Disneys katalog som är en tolkning på en
tidigare tecknad film med samma namn.
Mulan handlar om en kvinna som uppger att hon är en man för att kunna
ge sig ut i krig och försvara sitt land. I början av filmen är Mulan inte en
mäktig krigare utan man får bekanta sig med en ung och vild Mulan som
har förmåga att skapa oreda runt omkring sig. Men allt eftersom hon blir
äldre och med hjälpen av sin pappa så tränas hon till att bli en krigare av
rang. Så småningom står kriget runt hörnet, Mulan som fruktar för sin
pappas hälsa tar hans plats och ger sig ut i striderna i hopp om att kunna
rädda hennes nära och kära.
Till min förvåning så var Mulan (2021) inte så lik den tecknade varianten
(Mulan, 1998) utan en betydligt seriösare film där man har sparat på
musiken och humorn, istället blandas familjeäventyr med tunga actionscener. Att inte dom klassiska låtarna och skämten var med tyckte jag var
dåligt.
Trots detta tyckte jag filmen var en häftig upplevelse och rekommenderar
till alla förutom dom minsta i familjen. Jag ger filmen betyget 8/10!
//Niklas

Sommarmarknad 2021

Kontakta oss

Det kommer bli en sommarmarknad i Göteborg!
Vi vet inte i vilken form ännu, men hoppas på fysiskt i alla fall och då får
det bli utomhus. Vilket datum det blir är inte helt bestämt, men troligen i
månadsskiftet maj-juni.
Det kommer finnas många fina saker att köpa! Vi kommer bland annat
att sälja kubbspel, tärningar att spela Yatzy med och pärlplattor att sätta
på glaset för att hålla getingarna borta från saften.

DV Göteborg
Lillhagsparken 8
422 50 Hisings Backa
Tel:
Mail:

031-788 19 44
dv.goteborg@movewalk.se

DV Solna
Storgatan 70C
171 52 Solna
Det kommer också att finnas en del plantor till försäljning, bl a tomatplantor och palettblad.

Tel:
Mail:

08-515 194 69
dv.solna@movewalk.se

Läs mer på vår hemsida
movewalk.se/daglig-verksamhet

Hoppas på fin försäljning och fint väder!
// Spångy

