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Inge fandt en teaterven på Boblberg.dk
Af Kia Brisson Andersen og Anders Lasse Wahlstrøm

Siden februar 2015 har Hvidovreborgere haft mulighed for at finde andre borgere med samme interesser
på www.boblberg.dk. Her kan man fx lede efter nogen at dele sine hobbyer og fritidsinteresser med, og
portalen er blevet til i samarbejde mellem Hvidovre
Kommune og den lokale virksomhed Boblberg.

Og lige netop foreninger og organisationer er skam
også til stede på Boblberg, hvor de eftersøger frivillige til forskellige formål.

Inge er en af brugerne af Boblberg. Hun er 69 år og
bor i Hvidovre, og hun valgte at oprette en bobl,
hvor hun søgte efter én at gå i teater med: - Jeg så
en stor plakat om Boblberg på Hvidovre Hovedbibliotek. Så tog jeg hjem og prøvede det. Jeg er ikke
så god til at komme af sted, når jeg er alene, og dem
jeg kender vil gerne se nogle andre ting, så derfor
søgte jeg efter en at gå i teater med, fortæller Inge.

Inge vil gerne anbefale andre at bruge Boblberg: Bestemt, her bestemmer man selv, hvad man vil.
Det koster ikke noget, og der er ingen reklamer. Det
synes jeg har manglet for os, som vil prøve noget
forskelligt. Jeg kender ikke alle i kommunen, og
Boblberg kan være med til at give et større bekendtskab blandt os i Hvidovre, slutter Inge.

Hun fik i alt tre tilbagemeldinger på sin bobl og
valgte en af dem at tage i teatret med: - Der var én
på min egen alder, som også er pensionist, så vi
havde begge tid til at tage i teater.

For tiden søger FORA fx efter frivillige kokke, som
vil undervise enkemænd i madlavning.

Der kommer hele tiden nye bobler til på
www.boblberg.dk, med vidt forskelligt indhold. Lige nu søger en mor og hendes søn fx efter en reservebedste, og én leder efter nogen at gå stavgang
med.

Du kan nemt oprette en profil i dag og svare på en
Vi lavede en aftale på computeren, og så tog vi i
teater sammen i København. Det var en fin oplevel- bobl eller oprette din egen.
se.
Det har været en god oplevelse at bruge Boblberg,
og Inge fortæller, at hun sagtens kunne finde på at
bruge portalen igen: - Boblberg er til at finde ud af
uden hjælp fra mine børnebørn. Her kan jeg selv
starte de aktiviteter, som jeg har lyst til. Det var fint
at tage i teatret med en anden fra Boblberg, for det
er ikke det samme, når man ikke kan dele oplevelsen med andre, fortæller hun.
I fremtiden overvejer Inge at prøve at være frivillig:
- Jeg kunne godt forestille mig at svare på en anden
persons bobl, hvis det er noget, jeg synes, er spændende. Måske noget med at hjælpe som frivillig, det
har jeg ikke prøvet før, og mon ikke jeg kan finde
ud af det?
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