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Det gælder om at
ramme nogle, der ikke
er i foreningslivet i forvejen og måske ikke har et
netværk, så de kan komme ud at møde andre.
Nikolaj Stæhr, tovholder,
Boblberg

Boblberg.dk er en portal fyldt
med tilbud om frivillige fritidsaktiviteter.

Det bobler med initiativ
IDÉER: Borgerportalen Boblberg, som
Faxe Kommune har
været en del af i
snart et år, vrimler
med invitationer til
alverdens ting.
Af Rune Reggelsen Skjold
FAXE KOMMUNE: En gåtur,
grønne fingre eller et spil
Stratego?
Nærmest uanset hvad man
er til, så er mulighederne
der på borgerportalen Boblberg.dk, som Faxe Kommune har været en del af siden
januar 2016.
I løbet af det års tid er adskillige invitationer lagt ud
og i skrivende stund er det
omkring 50 af de såkaldte
bobler på siden, hvor initiativtagerne søger andre, der
har lyst til at dele deres interesser for gokart og whist
eller har lyst til at deltage i

frivilligt arbejde i forskellige organisationer.
I alt har 900 Faxe-borgere
oprettet sig på Boblberg.dk,
og det glæder Nikolaj Stæhr, der er en af folkene bag
siden.
- 900 brugere er rigtig pænt
i forhold til andre kommuner af Faxes størrelse, siger
han og fortæller, at man
ikke de hos Boblberg ikke
mindst har set, at der er stor
interesse for de »bobler«, der
handler om sundhed.
- Men det behøver ikke
være noget med fysisk aktivitet. Sundhed er mange
ting, det kan også bare være
at gøre noget sammen med
andre. Det at grine og glæde
sig over ting giver jo også en
mental sundhed, forklarer
han.

På tværs af kommuner

Han fortæller, at de hos Boblberg sigter meget på at ramme mennesker, der ikke er
så aktive og udadvendte, for
at de skal kunne finde nogle

aktiviteter, de kunne have
lyst til at gå til.
- Det gælder om at ramme nogle, der ikke er i foreningslivet i forvejen og
måske ikke har et netværk,
så de kan komme ud at møde
andre, siger Nikolaj Stæhr,
men han understreger samtidig, at Boblberg er en portal, hvor alle er velkomne til
at oprette profiler og bobler.
Samtidig oplyser han, at
det fra næste år vil være muligt at se bobler på tværs af
kommunegrænser.
- Vi har både Faxe og Næstved Kommuner med, og ingen af dem ønsker, at deres
portal er »silo-indhold«,
altså at det kun er på deres
egen side, de forskellige aktiviteter kan ses. Så man
vil kunne se aktiviteter på
tværs af kommunegrænsen,
fordi folk i Faxe måske gerne
vil til Næstved og omvendt,
fortæller Nikolaj Stæhr.

Tyder på et behov

Hos Faxe Kommune er de

HASLEV: Med jul og nytår vel
overstået, er det igen tid til
at planlægge fritiden. Måske
med et eller flere aftenskolekurser. Lof Haslev har mange hold, især mange kropslige hold, der starter nu efter
nytåret, heriblandt yoga,
styrketræning, pilates, fordybelse, krop og meditation
og det populære ryghold,
hvor der trænes ryg og afspænding.
- Vi har specielt hold for dig
som gerne vil ned i vægt i det
nye år. Vi kalder det: Hvor-

dan kan du tabe dig tre-fem
kilo om måneden – SENSE
slank med fornuft. Holdet
starter allerede 5. januar
klokken 18.00 og varer halvanden time hver torsdag.
Herudover har vi før- og efterfødselshold, samt vore
populære IT-, kamera- og
computerkurser,
sy-hold,
pilefletkurser, musikhold
og meget mere. Dette festfyrværkeri af nye og spændende oplevelser har vi sammensat på baggrund af en
brugerundersøgelse foretaget tidligere på året. Det er jo
sådan, at en moderne virksomhed spørger deres kunder, hvad der efterspørges,
fortæller skoleleder Claus
Kronborg fra Lof Haslev.
Sidste år afholdt foreningen for første gang strik-

kefest på Nordskovskolen
- et meget populært arrangement med over 500 besøgende.

Højskoler og ture

Allerede i januar starter
den årligt tilbagevendende
efterårshøjskole, hvor emnet denne gang er Guldalderens kendte personer. Her
er det vor foredragsholder
Jens Thøsing, der beretter
på seks eftermiddage om
blandt andre Bertel Thorvaldsen, Adam Oehlenschläger, Søren Kierkegaard
og H.C. Lumbye, hvor han
sættes fokus på deres liv og
internationale berømmelse.
Lof Haslevs populære endags kirketur, går den 19.
maj til både København og
Frederiksberg, hvor delta-

Dukkespil i kirken
KONGSTED: Onsdag 4. januar klokken 18.30 får Kongsted Kirke besøg af Teatertasken, som opfører deres
dukkespil om de vise mænd
fra Østerland for pigekorene, minikonfirmanderne og
konfirmanderne.
De forreste rækker er således reserveret til dem, men
der er stadig plads i kirken,
skulle I have lyst til at kigge
forbi.
De Hellig tre konger så
Hjertensglad er historien om tre vidt forskellige
mænd fra hver deres verdensdel. Kasper fra nord,
der vil vide, hvordan alting
blev til. Kunstmaleren Balthazar fra syd, der prøver at
give sine billeder liv, men
stivner i sin egen perfektionisme. Og endelig den gamle rettroende Melchior fra
øst, som beder syv gange om
dagen på klokkeslæt, og er
så optaget af at tjene gud, at

han glemmer sine medmennesker.
De tre mødes, da de følger
den samme stjerne. Men på
grund af deres forskellighed
opstår der problemer. De vil
det samme men på hver sin
måde. Til sidst når de alligevel frem til en ussel stald.
Meget skuffede over deres
fund går de derind og finder
et lille barn, og ved mødet
giver Balthazar slip på sig
selv, og maler billeder fulde
af liv. Det går op for Kasper
at det ikke kun handler om
hvordan verden blev til,
men i lige så høj grad, hvorfor den blev til. Og endelig
forstår Melchior, at mens vi
lever på jorden, gælder det
først og fremmest livet her.
Historien bliver fortalt på
vers af tre store dukker og
en skuespiller til tonerne
fra sitar, guitar og afrikansk
klaver.

godt tilfredse med portalen.
- Vi gik med i samarbejdet
for netop at få borgerne til at
møde hinanden på en platform. Og det tyder på, at der
er et behov, når den er blevet taget så godt imod, siger
Asya Sarikaya fra Center
for Kultur, Frivillighed og
Borgerservice i Faxe Kommune.
Og selvom Boblberg har
været i luften i et år, så er
der stadig rig mulighed for
at den kan vokse yderligere,
mener hun.
- Det tager jo tid at udbrede
kendskabet til sådan noget,
så jeg tror, der er endnu flere
på om et par år, siger Asya
Sarikaya, der glæder sig
over, at kommunen har fået
et univers uden selv at bruge
ressourcer på det.
- Det er et virkelig godt produkt man får, især i kraft af,
at det jo kører selvstændigt,
lyder det.
Man kan oprette sin egen
profil og selv lave en bobl på
www.boblberg.dk.

Lof Haslev klar med nyt program
AFTENSKOLE: Lof
Haslev sætter et fyrværkeri af nye aktiviteter i gang i 2017.
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gerne skal besøge fire kirker. Så vil der i løbet af året
være ture til Korsbæk på
Bakken, TV Øst og Gourmetrestaurant Babette i
Vordingborg, tur til Stevns,
Gavnø Slot og Slotsbryggeri,
samt Folkemødet på Bornholm.
Den meget velbesøgte
Sommerhøjskole afholdes
12.-16. juni. Skolelederen opfordrer til, at man melder sig
til denne hurtigt, da der de
seneste år har været rift om
pladserne.
Man melder sig til højskoler, ture, aktiviteter og hold
på Lof Haslevs hjemmeside,
og man kan også tilmelde sig
hos skoleleder Claus Kronborg på telefon: 4068 6100.

En årvågen avislæser har fundet anlægsfirmaet Würtz stjålne minilæsser (billedet), som forsvandt kort før nytårsaften. Maskinen er nu
blevet forenet med sin retmæssige ejermand. 
Privatfoto

Årvågen avislæser
fandt stjålen maskine
RØNNEDE: 29. december fik
Würtz Brolægning og Anlæg stjålet deres minilæsser
fra pladsen på Industrivej
i Rønnede. Indehaver Rene
Würtz fortæller nu glædestrålende, at minilæsseren var fundet igen, i Haslev.
- Det var faktisk en årvågen læser af jeres avis og
sn.dk, der var ude og gå tur
med hunden nytårsaften og
havde set efterlysningen af
vores stjålne minilæsser, siger Rene Würtz.
Hundelufteren
fandt
maskinen parkeret nede i
skoven, på en markvej, der
støder op ad Ringstedvej,

og kontaktede straks Rene
Würtz.
- Det er tit, at de professionelle tyve lige stiller de
stjålne maskiner et øde sted
for at se, om ejermændene
dukker op efter dem. Det er
simpelthen for at sikre sig,
at de har fået fjernet al sporingsudstyr. Vi var heldige
denne gang, at de ikke var
nået at flygte over alle bjerge
med vores minilæsser, og vil
gerne sige tusind tak til alle
dem, der har holdt et vågent
øje. Det har været en stor
hjælp, siger Rene Würtz.

Harvey

