Nyhetsbrev från
Daglig Verksamhet
Oktober 2021
Hösten har gjort sitt intågande och Daglig Verksamhet är i full gång igen
efter sommar och semester.
Både i Solna och Göteborg är planerandet i gång inför höstens alla
aktiviteter och vi har välkomnat både nya deltagare och personal.
I detta nyhetsbrev kommer ni få möjlighet att lära er mer om K-pop,
träffa våra deltagare och personal, få tips inför hösten och se bilder från
vårt M&W-varv vi genomfört i Göteborg.

Mikaelas Hösttips
Året går och vi är nu framme vid hösten.
DV Solnas Mikaela delar här med sig av sina bästa tips på höstaktiviteter.
Många av dem är perfekta för den som vill gömma sig undan höstrusket,
men ett par av dem passar även perfekt för den som vet att uppskatta de
natursköna röda höstlöven.
Ytterligare ett par av tipsen passar extra bra nu när de upphävda
restriktionerna gör dem mer möjliga!
1.

Gå på bio

2.

Kolla på film

3.

Gå ut och äta lunch

4.

Gå på nattklubb

5.

Gå och titta på en konsert

6.

Åka till Kolmården

Intervju med Mathilda i Göteborg
om drömmar
Vad betyder dröm för dig?
En dröm för mig är ett verktyg som förbereder
mig för framtiden, om vad jag vill
och inte vill göra.
Vad är din allra största dröm i
livet?
Att åka till Sydkorea och närvara på
en K-pop koncert.
Vad inspirerar dig till att följa
den drömmen?
Det är musiken, just koreansk pop,
jag vill gärna se det live och tycker
jättemycket om det.
Finns det något du känner att vi
på DV kan vara behjälpliga med?
Egentligen inte, jag har utrymme
på DV att lyssna på det, inte många
runt om som tycker om den typen av musik.
Men jag delar gärna med mig
och lyssnar med någon som önskar.

Twice

text skriven av Mathilda

Twice är en sydkoreansk tjejgrupp bildad år 2015 av JYP Entertainment.
Medlemmarna valdes ut genom tv programmet Sixteen.
Gruppen debuterade 20 Oktober 2015 med singelalbumet The story
Begins.
Gruppen består av de 9 medlemmarna Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana,
Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung och Tzuyu.
Nayeon, 22 September 1995, 26 år Från Korea
Jeongyeon, 1 November 1996, 24 år Från Korea
Momo, 9 November 1996, 24 år Från Japan
Sana, 29 December 1996, 24 år Från Japan
Jihyo, 1 Februari 1997, 24 år Från Korea
Mina, 24 Mars 1997, 24 år Från Usa
Dahyun, 28 Maj 1998, 23 år Från Korea
Chaeyoung, 23 April 1999, 22 år Från Korea
Tzuyu, 14 Juni 1999, 22 år Från Taiwan

Möt Kawar ny enhetschef
i Göteborg

Vem är du?
Mitt namn är Kawar, och är 32 år gammal. Jag ska arbeta som enhetschef på
DV i Göteborg
När ska du börja?
Jag börjar på fredag 1 oktober, och kommer starta lite lätt.
Vad tycker du om att göra?
Jag älskar att resa runt och utforska. Åkt på 3 Europaresor med bil. Jag tycker
även om att laga mat, och hobbysnickra.
Är du en hund – eller kattperson?
Jag tycker om både hund och katt, men är nog mer en hundperson. Jag har
också en liten hund på 5 år.
Vad har du för motto i livet?
Mitt motto i livet är att det alltid finns en morgondag.

M&W-varv i Göteborg
Vi på Move & Walk hade laddat inför Specialvarvet i flera månader när vi
fick beskedet att det skulle ställas in. Det stoppade dock inte oss!
Här får ni ett smakprov på vårt alldeles egna Specialvarv (M&W-varvet)
som gick av stapeln i Göteborg den 11 september.

Kontakta oss
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
Tel:
Mail:

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

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