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Mammamia – Hillerøds multikulturelle  
mødregruppe søger værtinder 
 
Den multikulturelle mødregruppe Mamma Mia er for gravide og kvinder, der har født inden for et år, 
og som har lyst til at mødes med andre kvinder og deres babyer med rødder både i den danske og 
andre kulturer.  
 
Forårssæsonen er netop slut, og planen er, at en ny gruppe nybagte eller vordende mødre mødes 
første gang tirsdag 8. september – hvis vi ellers kan finde to værtinder. 
 
Mammamia har eksisteret i Hillerød siden 2010 med skiftende værtinder, som oftest har deltaget i 
gruppen, før de blev værtinde. Men nogle gange lykkes det ikke at finde kvinder, som kan og vil påtage 
sig hvervet som værtinde. Den situation står vi i nu. Værtinderne skal ideelt set bestå af to kvinder, 
hvor den ene er født og opvokset et andet sted i verden end Danmark, og den anden er etnisk dansk. 
Denne kombination giver fin synergi i gruppen og bidrager til, at der sættes forskellige erfaringer, 
tanker og perspektiver i spil om det at være mor, opdragelse, madvaner, kost, søvn, familierelationer 
og meget mere. 
 
Værtindernes rolle er at skabe rammen for møderne med små oplæg, kreative indslag, samtaler, leg, 
fysisk aktivitet osv. Fra tidligere sæsoner kan nævnes besøg af en sundhedsplejeske, sprogkonsulent 
og tandplejer, barnevognsgymnastik, massage, førstehjælp og babysvømning.  
 
Som værtinde skal man kunne afsætte 10 tirsdage fra kl. ca. 10 til 14.30 med start i september. Man 
skal kunne lide at skabe rammer og engagere kvinderne i at være med. Ud over de to værtinder er der 
også en ”reservebedstemor” involveret – hun hjælper gruppen med de praktisk gøremål og støtter, 
hvor der er behov. 
 
Er du interesseret i at påtage dig opgaven som værtinde i Mammamia, så kontakt centerleder Anette 
Nielsen på tlf. 4824 1907 eller skriv en mail til: info@frivilligcenter-hillerod.dk med dine 
kontaktoplysninger.  
 
Mødrene og babyerne kommer fra hele verden, og der bliver som udgangspunkt talt dansk, men man 
er også velkommen, hvis man er ved at lære sproget. Formålet med den multikulturelle mødregruppe 
er at skabe netværk og venskaber mellem mødre og børn på tværs af baggrund, sprog og religion. 
 
Mødregruppen mødes 10-12 gange på tirsdage kl. 11.15 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C. 
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