
 

         

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mamma Mia - integration i lifthøjde 
Kommende og nybagte mødre er velkomne, når den multikulturelle mødregruppe Mamma Mia starter 
en ny gruppe igen tirsdag den 8. september kl. 11.15-14 i Frivilligcenter Hillerød. 
 
Mødregruppen henvender sig til alle interesserede kvinder, som er højgravide, eller som har en baby 
på under 12 måneder – men målet er selvfølgelig at samle en gruppe bestående af kvinder både med 
udenlandsk og dansk baggrund. 
 
På det første møde vil efterårets program bliver præsenteret, og deltagerne hilser på hinanden. Man 
er velkommen til at støde til de kommende tirsdage, hvis man ikke kan være med på intromødet. Der 
er planlagt møder og program frem til december. 
 
På møderne skabes en hyggelig ramme om samværet, og forskellige fagpersoner kommer på besøg, og 
fortæller om bl.a. motorik, to-sprogethed og babyboogie. Programmet kan ses på frivilligcenter-
hillerod.dk. 
 
Mamma Mia ledes i denne sæson af værtinderne Winnie Topp Vernersen, der er mor til fire børn født i 
årene 1994 - 2001 og Katja Elk, der er mor til en dreng på fire år og en pige på fem måneder. De har sammensat 
programmet og vil sammen med ’bedstemor’ Liz Bjørndal, tage imod alle de deltagende kvinder og 
babyer og sørge for en hyggelig ramme om møderne. 
 
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 september og februar som ledes af frivillige værtinder. Gruppen 
mødes cirka 10 tirsdage kl. 11.15 til 14.00 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c 
 
Yderligere information: Centerleder Anette Nielsen, info@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 4824 
1907. 
 
 
Billedtekst:  Mødregruppen Mamma Mias tre værtinder er fra venstre Katja Elk, Liz Bjørndal og Winnie 
Topp Vernersen.  
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