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Ladies Circle i Hillerød støtter Mamma Mia  

Forleden modtog den internationale mødregruppe Mamma Mia, der hver tirsdag formiddag mødes i 

frivilligcentret, en gave på 2.500 kr. Giveren er Ladies Circle i Hillerød, som i år har valgt Mamma Mia som lokalt 

serviceprojekt. For at modtage støtte fra Ladies Circle skal formålet bidrage til at fremme forståelsen for andre. 

Ved overrækkelsen besøgte formand for Ladies Circle, Susanne Larsen, og Helle Pølkemann, Mamma Mia på 

mødregruppens ugentlige møde i frivilligcentret. Her fik de talt med otte af de 18 kvinder, som i efteråret er del 

af mødregruppen.  Liv Pedersen, en af værtinderne for Mamma Miagruppen, tog i mod pengene, og fortalte 

med et smil, at pengene skal gå til en hyggedag for nuværende og tidligere Mamma Mia deltagere og deres 

familie i løbet af sommeren 2014.  

”Det vil være fantastisk at kunne samle rigtig mange af de skønne kvinder og deres børn, som har deltaget i 

mødregruppen gennem de snart fire år, som Mamma Mia har eksisteret i Hillerød”, udtaler Liv.  

Mamma Mia har eksisteret siden 2010 og giver mødre af både dansk og udenlandsk oprindelse mulighed for at 

danne netværk og udveksle erfaringer om moderskab og børn. Gruppen mødes hver tirsdag i frivilligcentret, 

Fredensvej 12c kl. 11.15. Alle gravide kvinder og mødre med babyer under et år er velkomne. Et nyt forløb 

starter igen i januar 2014. Se frivilligcentrets hjemmeside for flere informationer. 

Ladies Circle Hillerød består af kvinder i alderen 25-45 år. Gruppen mødes hver tredje mandag. Ud over få faste 

mødepunkter er der altid en aktivitet, et foredrag eller virksomhedsbesøg og en hyggelig snak på programmet. 

Det sker efter mottoet: Alle skal bidrage med noget, og alle skal have noget med hjem. Interesserede kvinder 

kan kontakte gruppen via deres hjemmeside. 

 
Billedtekst: Mødregruppen Mamma Mia får overrakt en gave fra Ladies Circle Hillerød. 
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