
 

 

 

 
 

BOBLBERG – SÅDAN GØR DU 
 

Røde Kors har indgået et partnerskab med den digitale platform Boblberg – se mere her: 

www.boblberg.dk Sammen vil Boblberg og Røde Kors hjælpe endnu flere mennesker ind i 

fællesskaber.  

 

HVAD KAN BOBLBERG OG RØDE KORS GØRE SAMMEN? 

 
• På Boblberg hjælper mennesker sig selv og hinanden ved at indgå i mange forskellige 

fællesskaber via platformen. Sammen kan Røde Kors og Boblberg nå endnu flere, der 

mangler et fællesskab.  

• Via Boblberg får vi i Røde Kors mulighed for at invitere endnu flere ind i vores Røde Kors- 

fællesskab enten som deltagere eller frivillige.  

• Med data fra Boblberg får vi i Røde Kors bedre indsigt i sociale behov lokalt.  

• På længere sigt vil vi sammen med Boblberg udvikle nye digitale fællesskabsaktiviteter, så 

vi kan nå endnu flere.  

 

HVAD KAN DU GØRE? 

 

• Fortæl om Boblberg. Måske er der nogen omkring dig, som kunne have gavn af et 

fællesskab. Jo flere mennesker der er på Boblberg, jo flere kan hjælpe sig selv og hinanden 

ind i et fællesskab. Derfor vil Boblberg sammen med Røde Kors arbejde på at gøre 

platformen landsdækkende. Den bedste måde at fortælle om Boblberg på, er at præsentere 

nogle af menneskene på platformen. Se mere her: https://boblberg.dk/Historier.aspx  

 

• Få kommunen med. Hvis kommunen ikke allerede samarbejder med Boblberg, kan I i 

bestyrelsen opfordre dem til det.  

 

• Foreslå folk at bruge Boblberg. Hvis du møder nogen, der mangler et fællesskab, som 

Røde Kors ikke tilbyder, så foreslå dem at oprette en ’bobl’. 

  

• Brug Boblberg til at finde flere til vores Røde Kors fællesskaber. Det kan enten være 

folk, der har brug for hjælp eller folk, der har ressourcer til at hjælpe andre. Prøv fx at 

søge på ’tilflytter’, hvis du bor i en større by. Måske finder du nogen med overskud til at 

være noget for andre, som bare mangler et fællesskab at være det i. Du kan også søge på 

’ensom’. Måske finder du nogen, som mangler andre at gøre noget sammen med eller at 

være en del af et fællesskab. Det kan jo fx være i en Røde Kors Butik.  
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HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM PÅ BOBLBERG? 

Gå ind på www.boblberg.dk Skriv hvilken kommune, 

du bor i, og udfyld resten af felterne. Passwordet er 

et, du kun skal bruge til Boblberg.  

 

Når du har oprettet dig som medlem, kan du se 

bobler i dit eget område. Længere nede kan du se 

bobler fra din region og fra resten af landet. Du kan 

også søge på ord som ’ensom’ i søgefeltet øverst 

oppe. Hvis din kommune har abonnement på 

Boblberg, kan du skrive til andre medlemmer i 

kommunen. Hvis din kommune ikke er med, kan du  

udelukkende skrive til folk i andre kommuner.  

 

 

KAN JEG OPRETTE MIN AFDELING PÅ BOBLBERG? 

Du kan også oprette en profil for din afdeling på Boblerg.  

Se mere her: https://mitrodekors.dk/boblberg Du skal scrolle lidt ned.  

Fordelen ved at oprette jeres afdeling som forening på Boblberg er, at jeres opslag dukker op i 

Google-søgninger. Se mere her: https://boblberg.dk/Forening Ulempen er, at folk ikke leder efter 

Røde Kors på Boblberg. De leder efter fællesskaber. Derfor anbefaler vi, at I både prøver med et 

personligt medlemskab og et for afdelingen. Så udnytter I alle muligheder.  

 

 

HVORDAN VIRKER BOBLBERG, OG HVAD KOSTER DET? 

Boblberg er en digital opslagstavle, hvor du enten kan lave et opslag (en ’bobl’) eller svare på en 

eksisterende ’bobl’. Det er gratis for medlemmer at bruge Boblberg. Platformen finansieres af de 

samarbejdende kommuner. En kommune betaler omkring 200 kr. om dagen i abonnement på 

Boblberg – afhængig af deres størrelse. I alt samarbejder omkring 30 kommuner lige nu med 

Boblberg. Det vil sige, at omkring 65 Røde Kors afdelinger har fuld adgang til Boblberg platformen.  

 

 

HVAD VIRKER BEDST PÅ BOBLBERG? 

Hvis du vil bruge Boblberg til at finde deltagere eller 

frivillige til vores Røde Kors-fællesskab, virker det 

allerbedst at spørge nogen. Ligesom ude i den virkelige 

verden. Prøv at være nysgerrig på eksisterende ’bobler’ 

i stedet for at oprette din egen.  

Hvis du vil lave din egen ’bobl’, skal du huske, at 

medlemmerne på Boblberg leder efter andre 

mennesker. De opfatter ikke nødvendigvis sig selv som 

nogle, der har brug for hjælp eller har ressourcer til at 

hjælpe andre. Derfor virker det røde kors ikke så godt 

som blikfang på Boblberg, som det gør i andre 

sammenhænge.  

Se boblerne her. De er begge fra Røde Kors. Hvilken ’bobl’  

har fået flest svar? Det er den yderst til højre med  

mennesker på. Det er nemlig det, folk leder efter på Boblberg.  
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HVAD KAN JEG GØRE, HVIS MIN KOMMUNE IKKE SAMARBEJDER MED BOBLBERG? 

I kommuner der ikke samarbejder med Boblberg, er adgangen til platformen begrænset. Borgerne 

kan ikke skrive til hinanden inden for kommunen. Alligevel lægger mange medlemmer bobler op. 

Og nogle skriver også til kommunen og beder dem abonnere på Boblberg.  

Selvom din kommune ikke samarbejder med Boblberg, kan du godt lave en Røde Kors ’bobl’. Skriv 

dit telefonnummer/din e-mail på boblen, så kan andre medlemmer på Boblberg kontakte dig/Røde 

Kors på den måde.  

Som Røde Kors-afdeling kan du hjælpe med at gøre Boblberg landsdækkende ved at skabe kontakt 

mellem Boblberg og kommunen. Husk som altid at koordinere henvendelser til kommunen internt i 

afdelingen og i kommunekredsen. Ring til Rasmus fra Boblberg på 2020 2078, hvis du er i tvivl om, 

hvad du kan gøre i forhold til kommunen.  

 

 

HVAD SKER DER MED MEDLEMMERNES DATA PÅ BOBLBERG? 

Boblberg er datasikret. Det betyder, at ingen data videregives eller sælges. Hverken Google, 

kommunen, eller virksomheder får fat i medlemmernes private oplysninger.  

På længere sigt vil Boblberg sammen med Røde Kors kunne trække data ud af platformen, som 

viser hvilke behov, der er i de enkelte regioner i Danmark. På den måde kan vi hjælpe flere.  
 

 

FAKTA OM BOBLBERG 

 

• På Boblberg leder mennesker især efter:  
• Venner/veninder 

• Nogle at gå tur med 

• Nogle at lave madklub med 

• Om medlemmerne på Boblberg: 
• Gennemsnitsalderen er omkring 40 år.  

• Omkring 65 % af medlemmerne er kvinder, resten er mænd (vurderet ud fra navn). 

• Der er ca. 20.000 bobler på Boblberg. Omkring 81 % af boblerne får svar.  

 

• Hvem har lavet Boblberg? Tre fætre, der gennem deres tidligere jobs opdagede, 

hvordan fællesskaber kan øge livskvaliteten og i visse tilfælde helbrede folk. Derfor 

brænder de i dag for at bringe mennesker sammen via Boblberg.  

 

• Hvorfor hedder platformen Boblberg? Fætrene bag Boblberg talte med mange 

mennesker, inden de byggede deres platform. Alle var enige om, at platformen skulle 

være rund, blød og ’let’ at gå til. Ligesom en ’bobl’.  

 

 
  



 

 

 

 

HVORDAN KOMMER DU I GANG? 

 
• Opret dig som medlem på Boblberg. Vi anbefaler, at du først opretter dig selv som 

medlem og udforsker platformen. Vær nysgerrig i dit område.  

o Er der noget, der overrasker dig?  

o Er der nogen, der har ressourcer til at hjælpe andre som en del af vores Røde Kors 

fællesskab?  

o Er der nogen, der har brug for Røde Kors’ hjælp?  

o Får du nogen gode ideer i forhold til nye aktiviteter i din afdeling? 

De fleste mennesker bliver glade for at blive set – og spurgt. Kommenter eller svar på 

opslag, hvis du støder på nogen, der måske vil være en del af vores Røde Kors fællesskab.  

 

• Overvej, hvordan I kan bruge Boblberg i din afdeling. Spørg i bestyrelsen, blandt 

aktivitetsledere og frivillige. Er der allerede nogen, der har erfaringer med Boblberg? Har I 

nogen i lokalområdet, som kunne få glæde af Boblberg? Hvordan kan I hjælpe dem i gang?  

 

• Få hjælp!  

o På www.mitrodekors.dk/boblberg kan du læse mere om samarbejdet med 

Boblberg. Du kan også se en video om, hvordan du opretter dig som medlem eller 

som Røde Kors-afdeling. 

o Vil du gerne vide mere om mulighederne med Boblberg i dit område, så ring eller 

skriv til Line Rønnow fra landskontoret på liron@rodekors.dk eller 3143 0946. 

o Har du et spørgsmål til Boblberg, så ring til Rasmus fra Boblberg på 2020 2078 

eller Emma fra Boblberg på 2263 2635.  
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