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Opstart af forårs sæson i Mamma Mia – den multikulturelle mødregruppe 
 

Hvis du snart skal være mor eller lige er blevet det, vil det glæde os at se dig og din skønne mave eller baby som 

deltager i den multikulturelle mødregruppe sammen med andre kvinder, som er højgravide eller som har en 

baby under 12 måneder. 

 

Den nye sæson starter tirsdag 17. februar kl.11.15-14 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c. På det første 

møde vil forårets program bliver præsenteret og vi hilser på hinanden. Du er velkommen til at støde til de 

næste tirsdage, hvis du ikke kan være med på intromødet. Der er planlagt møder og program frem til 12. maj 

2015.  

 

På møderne skabes der en hyggelig ramme om samværet og vi får besøg af forskellige fagpersoner, der bl.a. 

fortæller om motorik, to-sproghed og babyboogie. Se programmet på frivilligcenter-hillerod.dk (og nedenfor) 

 

Mamma Mia ledes af værtinderne: Sophie Labeau, der i oktober 2014 blev mor til Frida, som er hendes første 

barn og Elisabeth Stieper Tofte, der er mor til to drenge, hvor den ældste går i skole. De har sammensat 

programmet og vil sammen med bedstemor Liz, tage imod alle de deltagende kvinder og babyer og sørge for en 

hyggelig rammer.  

 
Den multikulturelle mødregruppe har eksisteret i Hillerød siden 2010 og har til formål at skabe venskaber og 

netværk mellem mødre og børn på tværs af oprindelsesland, kultur, sprog og religion. Der startes en ny gruppe 

hvert år i februar og september som mødes min. 10-12 tirsdage kl. 11.15 til 14.00. 
 

Download Mamma Mias folder her. 

Program for forårets møder 2015: 

Dato Emne 

17/02/2015 Velkommen og præsentation af programmet 

24/02/2015 Motorisk udvikling igennem leg (0-6 mdr.) af Ann, som studerer til sundhedsplejerske 

03/03/2015 2 sprogskonsulent Tina Hudlebusch 

10/03/2015 Småbørn og biblioketet 

17/03/2015 Babyer i Svømmenhal. Præsentation af det praktiske og nogle øvelser. 

24/03/2015 Påskegåtur - vi drikker kaffen på turen 

31/03/2015 Kreativ dag med påskepynt 
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07/04/2015 Babyboogie - leg og bevægelse for de helt små (Ditte Aagaard fra Salto) 

14/04/2015 Om dagtilbud i hillerød kommune 

21/04/2015 Førstehjælp til babyer 

28/04/2015 Babyer og Sol (kræftens bekæmpelse) 

05/05/2015 Baby massage 

12/05/2015 Hygge og evaluering 

 
 
 


