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Mamma Mia er en international mødregruppe dannet for at hjælpe kvinder på barsel med at 
skabe et lokalt netværk i Hillerød.  At stå i en ny by, et nyt land eller at blive mor for første gang 
kan være en stor udfordring.  Derfor hjælper Mamma Mia kvinder til at række hånden ud til 
andre i samme situation, så venskaber på tværs af kultur, sprog, religion og baggrund opstår. 

I år har vi valgt at skyde Mamma Mia i gang med en 
workshop lørdag den 2. marts 2013 kl. 13-16, hvor der 
skal prøves kræfter med afslappende mavedans. En 
jordemoder viser de gravide, at man med simple hånd-
greb selv kan mærke, hvordan babyen ligger i livmode-
ren, og lytte hjertelyd. 

Der er plads til 16 kvinder og deres børn i gruppen. 
Vi bestræber os på en lige deling mellem danske og 
udenlandske mødre - lige som at de to værtinder også 
har dansk og anden etnisk baggrund end dansk. 

Mamma Mia-mødregruppen starter forårssæso-
nen tirs-dag den 5. marts kl. 11-14 i Frivilligcentret 
Fredensvej 12c.

En af grundstenene i Mamma Mia er, at alle skal have 
samme forudsætninger for at deltage. To værtinder er 
tilknyttet mødregruppen. De sørger for at skabe en hyg-
gelig ramme for møderne og står for alt det praktiske 
som at lokalet er pænt og hyggeligt, og at der er lavet 
kaffe, te, frugt osv. Der er puslebord, ammepude, lidt 
legetøj og tæpper, som kvinderne kan benytte.

Endvidere sørger værtinderne for, at der er arrangeret 
et lille oplæg eller en aktivitet til hvert møde. Det kunne 
være en tosprogskonsulent, en sundhedsplejeske, eller 
det kunne være at lave en scrapbog eller noget andet 
kreativt sammen.

Mamma Mia har eksisteret gennem de sidste tre år i 
Hillerød, og vi starter en ny gruppe to gange årligt. Tid-
ligere deltagere har i deres evaluering lagt særlig vægt 
på, at de har fået nogle rigtig gode og stærke  venska-
ber gennem Mamma Mia, som de er fortsat med 

at dyrke også efter Mamma Mia-gruppens afslutning. 

Aktiviteterne fi nder sted hver tirsdag fra kl. 11-14 i 
frivilligcentret.  Alle kvinder er velkomne. For mere 
information og tilmelding kontakt Louise Larsen på 
lml@frivilligcenter-hillerod.dk.

Mamma Mia – den internationale 
mødregruppe indleder ny sæson

KICK-OFF 
d. 2. marts 
kl. 13-16

Mamma Mia’s værtinde Louise Larsen 
og jordemoder Ditte Aagaard

Louise Larsen er ny værtinde i Mamma Mia og ny i 
frivilligt arbejde:

- Hvorfor er du frivillig?
- Fordi jeg føler, jeg har noget at give af. Lige nu har 
jeg ressourcerne og tiden til at være noget for andre. 
Jeg er også frivillig, fordi det giver god mening i forhold 
til min uddannelse. Det giver mig erfaring bl.a. inden 
for projektstyring og organisering, som er en stor del af 
min uddannelse til administrationsøkonom.

- Hvorfor fangede Mamma Mia din interesse?
- Mamma Mia er et rigtig godt initiativ. Jeg synes, det 
er fedt, at det eneste man skal medbringe er et åbent 
sind. Det er en super måde at skabe kontakt og knytte 
bånd til andre ligesindede på tværs af nationalitet og 
sprog. Det kan altid være svært at tage første skridt 
selv, men med Mamma Mia er den første byggesten i 
fundamentet for et godt netværk allerede lagt. 

- Hvad kan du bidrage med til Mamma Mia?
- Jeg er selv mor til to drenge, og da jeg er ung, og 
ingen i min omgangskreds har fået børn endnu, 
kender jeg udmærket til at stå uden ligesindede at 
dele fødsels- og barselstanker med. Jeg håber, mine 
erfaringer kan hjælpe andre, og at jeg som en glad 
og udadvendt pige vil kunne skinne igennem, så der 
bliver skabt en god og hyggelig stemning i gruppen. 


