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Hillerød 13.6.2018  
 

Skab rammer om samvær og netværk for kommende og nybagte mødre i den 

multikulturelle mødregruppe Mamma Mia i Hillerød 
 

Kan du lide at skabe hyggelige rammer om mennesker, så de føler sig trygge? Er du nysgerrig og empatisk? Og kan du 

lede en snak mellem mennesker, så alle kommer til orde og føler sig set og anerkendt?  

Så er du måske én af vores to værtinder for Mamma Mia-mødregruppen i Hillerød? 

 

 

Kort om Mamma Mia 

Mamma Mia er en international mødregruppe for højgravide og nybagte mødre med babyer, som ønsker at danne 

lokale netværk og udveksle tanker og ideer om moderskab og børn samt skabe venskaber mellem mødre og børn på 

tværs i Hillerød og omegn. Gruppen består typisk af 8-12 mødre. Gruppen består både af etnisk danske kvinder og 

kvinder, der er flyttet til Danmark fra andre lande.  

 

Mødregruppen koordineres af to frivillige kvinder, dig og Wenche, med praktisk opbakning fra Bedstemor Liz. I 

Mamma Mia gruppen fungerer værtinderne som et team, der sætter rammen for hyggeligt samvær og organisere det 

kommende program for mødregruppen. Møderne foregår som udgangspunkt på dansk, hvor der er plads til 

forskellighed i sprogniveau og baggrunde.  

 

Hvad kræver det? 

Som værtinde er du med til at skabe nogle hyggelige rammer for gruppens møder. Det er vigtigt, at du er 

opmærksom på den enkelte, og at alle føler sig som en del af gruppen. Rollen kræver, at du kan arbejde selvstændigt 

og tage ansvar for dele af planlægning og strukturering af gruppens møder.  

Du er også med til at arrangere en række oplæg af ca. en halv til en times varighed indenfor forskellige temaer, som 

f.eks. sund mad, barnet sprogudvikling, gymnastisk, babymusik - og hvad du og dine medværtinder har af ideer. Du 

har også mulighed for at planlægge og holde små oplæg om relevante, pædagogiske/sundhedsmæssige emner, hvis du 

har viden som du gerne vil dele. Derudover er du som værtinde også ansvarlig for praktiske opgaver i forbindelse 

med møderne, herunder lidt indkøb, brygning af te/kaffe, indretning af rummet og modtagelse af kvinderne og 

børnene.  

 

Som værtinde håber vi at du kan være engageret fra medio august frem til medio december 2018. I denne periode er 

de første to uger afsat til planlægning, inden vi starter mødregruppen d. 4.8. i tidsrummet 10.30 – 14:00. inkl. lidt 

forberedelse. Du kan f.eks. være studerende, på pension, jobsøgende eller i en proces tilbage på arbejdsmarkedet 

efter sygemelding. 

 

Du får som værtinde  

Erfaring med at lede og facilitere dialog og samvær mellem en gruppe sjove, hyggelige, dejlige og forskellige kvinder. 

Erfaring med at organisere et forløb med relevante tværfaglige oplægsholdere. Samt opleve at du gør en stor forskel 

for en gruppe kvinder, der ofte savner et netværk som nybagte mødre. Yderligere får du mulighed for at udvikle dine 

pædagogiske og koordinerende kompetencer.  

 

Kontakt os for mere info, hvis du er interesseret:  

Anette Nielsen, Frivilligcenter Hillerød, tlf. 48 24 19 07, info@frivilligcenter-hillerod.dk. Du kan også læse mere om 

Mamma Mia på frivilligcenter-hillerod.dk og på Facebook: Mamma Mia – International mødregruppe i Hillerød.  
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