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Multikulturelle mødre mødes i Mamma Mia 
 
Hillerøds multikulturelle mødregruppe, Mamma Mia, indleder forårssæsonen tirsdag 1. marts 11.15 - 

13.45 og fortsætter cirka 10 uger frem. Deltagerne mødes i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c.  

Alle gravide og mødre til børn under 12 måneder er velkomne uanset etnisk baggrund. De skal bare 

har lyst til at danne netværk og dele oplevelser om at være mor. På det første møde hilser mødrene på 

hinanden, og sæsonens værtinder og program bliver præsenteret. 

Sæsonens værtinder er Maew. Hun er fra 1980 og fra Thailand. Maew har boet i Danmark i mere end 

15 år og er social- og sundhedshjælper. Hun er dansk gift og har en datter fra 2007 og en søn fra 

september 2015. Maew ønsker at være en del af Mamma Mia, fordi man lærer andre kvinder at 

kende, skaber netværk og deler viden om at bosætte sig i et fremmed land. 

Helle er fra 1982 og har en datter fra oktober 2015. Hun bor sammen med sin rumænske kæreste og 

ønsker at være en del af Mamma Mia, da hun kender til de problematikker, der kan følge med at 

skabe sig et liv i Danmark. Helle har boet i Indien og er uddannet pædagog. 

Bedstemor Liz kommer fra England og har været med i Mamma Mia siden begyndelsen og sørger for 

hygge, og at alle føler sig hjemme. 

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 nationalitet, kultur, sprog og religion.  

For yderligere information, se facebookgruppen "Mamma Mia - International Mødregruppe i Hillerød" 

eller frivilligcenter-hillerod.dk. Yderligere information: centerleder Anette Nielsen, tlf. 4824 1907 eller 

info@frivilligcenter-hillerod.dk. 

 

Foto: Fra venstre: Maew, Liz og Helle. 
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