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Mamma Mia indleder ny sæson med åben workshop 
Lørdag 14. september kl. 13-15 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C inviterer Hillerøds internationale 

mødregruppe Mamma Mia til en åben workshop for gravide, mødre og babyer.  

 

Kom og hør om mødregruppen Mamma Mia, hyg med ligesindede og bliv inspireret til babyleg med sitmulastik.  

Instruktør Christina Larsøe demonstrerer gymnastik og stimulation, også kaldt ”stimulastik”, til inspiration for 

både gravide og mødre med babyer. 

 

Jordemoder Ditte Aagaard viser, hvordan man med simple håndgreb selv kan mærke, hvordan barnet ligger 

inde i livmoderen og lytte hjertelyd.   

 

Tilmelding til workshoppen skal ske senest 13. sept. til livlyr@hotmail.com eller på tlf. 2873 5805. Der er 16 

pladser. Workshoppen koster 20 kr. Alle interesserede er velkomne. 

 

Tirsdag 17. september kl. 11.15-14.00 mødes mødregruppen første gang i denne sæson, og derefter mødes 

gruppen hver tirsdag indtil november eller december.  

 

Mamma Mia danner en ramme, hvor mødre og børn på tværs af oprindelsesland, kultur, sprog og religion kan 

mødes og udveksle erfaringer om at være mor. Mamma Mia er åben for alle kvinder, der er gravide eller har 

født inden for et år. 

 

Der bliver mest talt dansk, men man er også velkommen, hvis man først er ved at lære sproget. Deltagerne 

hjælper med at oversætte for hinanden. Efterårets frivillige værtinder er Liv Pedersen, Carmen Pino og Olga 

Loretts, der sørger for hyggelige rammer, lidt forplejning, og for at arrangere korte relevante gæsteoplæg med 

f.eks. en sundhedsplejeske, en to-sprogs-konsulent, en underviser i førstehjælp for småbørn o.lign.  

 

Mamma Mia har eksisteret i Hillerød siden 2010 med skiftende værtinder. 

  

Frivilligcentret har både ammepude, puslebord og baby-legetøj. 

  

Yderligere oplysninger: Frivilligcenter Hillerød: værtinde: Liv Pedersen, tlf. 2873 5805 eller livlyr@hotmail.com. 

 

 

Billedtekst: Efterårets Mamma Mia-værtinder med børn er fra venstre Liv Pedersen, Carmen Pino og Olga 

Loretts. 
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