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Succesen med international  

mødregruppe i Hillerød fortsætter   
 

Den internationale mødregruppe Mamma Mia skyder i år sæsonen i gang med en ”Mamma Mia 

boot camp”, som finder sted lørdag d. 2 marts, kl. 13-16 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 (bag 

ved biblioteket).  

 

MØDREGRUPPE Bootcampen består af en hyggelig og sjov eftermiddagsworkshop for alle 

interesserede nybagte mødre og gravide i og omkring Hillerød.  

 

Vi har inviteret en erfaren mavedanser, Ananda Hansen, som vil instruere i afslappende mavedans til 

sanselig musik. Både gravide og kvinder, der har født, vil kunne få glæde af mavedansens bløde 

bevægelser. Ditte Marså, der er jordmoder og medarrangør af workshoppen, har positive erfaringer 

med at bruge mavedans fra sit arbejde som jordmoder – og hun vil bl.a. besvare spørgsmål, lytte 

hjertelyd m.v.  Og der vil blive informeret om Mamma Mia mødregruppens formål og virke. 

  

Mamma Mia mødregruppen starter ny sæson tirsdag den 5. marts kl. 11-14 ligeledes i frivilligcenteret, 

hver tirsdag frem til maj.  Det er gratis at deltage, og du kan sagtens være med i mødregruppen, 

selvom du ikke har deltaget i workshoppen. Du kan læse mere på www.frivilligcenter-hillerod.dk. 

 

Formålet med Mamma Mia mødregruppen er, at mødre på tværs af oprindelseslande kan mødes for 

at få en sjovere barsel. Nybagte mødre og gravide får mulighed for at danne netværk, hvor de kan 

udveksle tanker og idéer om børn og moderskab. Mamma Mia hjælper til med at bryde den isolation, 

som mange både danske og udenlandske kvinder kan opleve, når man står som nybagt mor, og ikke 

har bedsteforældre eller andre i nærheden. 

 

Ved møderne vil de tre værtinder Carmen Arteaga, Olga Lorrets og Louise Larsen sørge for hyggelige 

omgivelser, sjove aktiviteter og relevante oplæg. Blandt andet vil sundhedsplejeske Helle Due 

Brabrand fortælle om barnets udvikling det første år, vi får instruktion til brugen af børnebiblioteket 

og inspiration til kreative sysler, som at lave scrapbog for barnet m.v.  

 

Sproget i mødregruppen er hovedsageligt dansk, men mødre, der først lige er begyndt at lære dansk 

er også meget velkomne. 

 

Vi glæder os til at samle mødre og babyer i alle farver. Til nogle hyggelige timer med andre 

ligesindede, der er åbne og nysgerrige i forhold til medmennesker fra andre kulturer. 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk  

www.frivilligcenter-hillerod.dk 



 

         

Det koster 25 kr. at deltage i workshoppen. Det er gratis at være med i mødregruppen. Vi vil være 

glade for en tilmelding til workshop senest den 26. marts og/eller til Mamma Mia mødregruppen på 

tlf. 48241907 eller lml@frivilligcenter-hillerod.dk 

 

Værtinderne 

Carmen Arteaga er fra Venezuela og har boet i Danmark i halvandet år. Hun er gift med en dansk 

mand, og sammen har de Carmen Victoria på syv uger. Carmen deltog i Mamma Mia mødregruppen i 

efteråret 2012. 

 

Olga Lorrets er fra Rusland og har været i Danmark i to år. Hun er gift med en russisk mand, og 

sammen har de to døtre på henholdsvis tre år og tre uger. Olga har været værtinde i en tidligere 

Mamma Mia gruppe og kan derfor bidrage med en masse erfaring. 

 

Louise Larsen er født og opvokset i Hillerød, hvor hun bor med sin kæreste og deres to drenge på to år 

og fire år. Louise læser til administrationsøkonom og er sideløbende med sin værtsrolle i Mamma Mia, 

praktikant i Frivilligcentret Hillerød. 

 

For mere info kontakt Frivilligcenter Hillerød, værtinde Louise Larsen: lml@frivilligcenter-hillerod.dk / 

tlf. 48 24 19 07 

 

 

Billedtekst: 

Denne sæsons internationale Mamma Mia værtinder er fra venstre Carmen Arteaga, Louise Larsen og 

Olga Lorrets. 

 


