Brevduerne
Til børn og unge: Send et brev til et menneske på Langelands
plejehjem
Corona-krisen betyder at samvær med andre mennesker i snart mange uger har været begrænset. For
landets plejehjemsbeboere er den sociale isolation endnu større, idet man siden 11. marts ikke har måtte få
besøg af selv ens nærmeste pårørende.
Børn og unge opfordres til at lave et brev til et menneske, der bor på øens plejehjem. Brevet kan være en
hilsen eller lille fortælling fra ens liv, en tegning og/eller et foto med selvvalgt motiv. Kun fantasien sætter
grænser, og alle børn og unge kan være med. Man ved ikke på forhånd, hvem modtageren er.
Håbet er, at det at få et personligt brev fra et barn eller ung kan få smilet og lidt glæde frem hos
modtageren, særligt i disse dage, hvor dagen kan virke ekstra lang for nogle.
Måske er der nogle af de ældre, der har lyst til at svare tilbage, så der kan komme en brevveksling ud af det.
Man skal huske at skrive sin adresse i brevet, hvis man gerne vil have svar. Om brevet besvares afhænger
naturligvis af modtageren.
Brevets indhold er helt valgfrit. Frivilligcenter Langeland har nogle ideer til, hvad man kunne skrive om:
•
•
•
•
•
•

Min bedste fødselsdag
Min bedste sommer på Langeland
En hverdagsbeskrivelse
Det bedste og det værste jeg ved
Det bedste ved at bo på Langeland
Foråret fra mit vindue

Brevene skal være Frivilligcenter Langeland i hænde senest søndag den 10. maj. Man kan aflevere brevet på
tre forskellige måder:
−
−
−

Brevet lægges i Frivilligcenterets postkasse på Fredensvej 1 i Rudkøbing (bygningen mellem
kommunen og falck-stationen).
Brevet sendes med post til Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.
Brevet sendes via mail til kontakt@fcll.dk (skriv ”brevduerne i emnefeltet). Frivilligcenteret sørger
for print og kuvert.

Efter d. 10. maj afleveres brevene til plejehjemmene. Plejehjemmets personale vil herefter uddele brevene
til beboerne.
Brevene vil blive håndteret forsvarligt, så smitte undgås.
Har man spørgsmål, kan man ringe til Frivilligcenter Langeland på 22 34 45 33.

