Det Bobler i Vanløse!
Boblerne er løs: I marts 2017 gik den
nye borger til borger portal i luften i
Københavns kommune.
Formålet med Boblberg.dk er at mødes og
stifte nye bekendtskaber på baggrund af
fællesinteresser. Allerede i den første uge har
mere end 1000 borgere i Københavns
kommune oprettet sig som bruger.
Boblerne: Borgerne i Vanløse bobler allerede.
De søger makkere til badminton og volleyball.
Man kan også være med til at synge i den
lokale sangforening, eller bare hygge med
socialt samvær. Desuden søger Københavns
kulturelle borgere nogle at følges med på
museum, i teatret eller til jazzkoncerter.
Mulighederne er mange, det er kun fantasien
der sætter grænserne for boblerne.

De fremmødte til Strikke-caféen strikker og hygger over en
kop kaffe. De færdige varer sælges og overskuddet går til
kirkens menighedspleje.

I dag har flere og flere ældre masser af mod på
at kaste sig ud i et væld af tilbud som nettet
repræsenterer og Vanløseborgerne er ingen
undtagelse. Boblberg er et af de seneste tiltag
som er ved at få rigtigt godt tag i de ældre i
byen.

Adventskirken: Mulighederne for at være
socialt aktiv er mange inden for det
kommunale bl.a. gennem foreninger og
frivillige organisationer, men på Boblberg.dk
er det borgerne selv der tager initiativ. Dette
koncept er noget borgerne i Vanløse i høj grad
kan se ideen med og de har allerede taget
Boblberg.dk til sig.
Som konceptet lyder er det den personlige
relation der er grundstenen hos Boblberg og
denne tilgang benytter de sig selv af ved at
formidle Boblberg direkte og personligt til
borgerne.
Repræsentanter fra Boblberg har været budt
velkommen indenfor hos Adventskirken i
Vanløse til forskellige arrangementer fx
Strikkecafe, Frokostcafe og Herrehjørnet hvor
de blev taget godt imod af de fremmødte
borgere.

Portalen. Aktiviteterne kaldes ”bobler”, og alle kan oprette sin
helt egen Bobl. Det er helt gratis og uforpligtende.

Bobler du også?: På nuværende tidspunkt
benytter over 16.500 borgere i alderen 15 til
93 år, portalen, fordelt i 13 kommuner landet
over. Har du lyst til at boble med og være en
del af fællesskabet? Så kan du allerede i dag
oprette din egen bruger og selv lave en bobl
på www.boblberg.dk.

