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Mødregruppen Så sidder de her, fire kvinder, hvis eneste fælles referencer for få måneder siden var
terminsdato og postnummer, og taler om, hvor sjovt det bliver, når børnene begynder at tumle rundt sammen,
lege sammen og gå i skole sammen.
Som om det er den naturligste ting i verden, at de stadig vil se hinanden om et halvt år, om fem år, om ti år,
og lige præcis i dette øjeblik tror Eva på, at det er så enkelt. At der faktisk er en happy ending inden for
rækkevidde. Fire nybagte mødre, fire babyer, en sundhedsplejerske. Fem kvinder med eller uden hunde, mænd
og andre børn – og med noget under gulvtæppet. En mødregruppe er kvindeuniversets modstykke til erhvervsog karrierelivets netværk og erfa-grupper. I gruppens midlertidige fælleskab samles en håndfuld nybagte
mødre.
Kvinder med vidt forskelig social og uddannelsesmæssig baggrund, forskellig alder, økonomi, livsindstilling
og -stil. Det eneste, de i udgangspunktet har tilfælles, er dette: De har netop født et barn. Hvis det ikke havde
været for den initiativrige og (over-)energiske kommunale sundhedsplejerske Dorthe, ville Chris, Tina, Eva og
Sus aldrig have fundet sammen. Ulla Taylor: født 1968 i en lille by, Nødebo, ved Esrum Sø. Debuterede 2004
med den meget roste roman Dametur. Har siden skrevet flere romaner og en ungdomsbog. Hendes nyeste

roman er Til alle slags fester, der udkommer i oktober 2015. Hendes romaner er tidligere udgivet i Holland,
Tyskland og Norge.
Vi har en oksesteg i fryseren som skal serveres i weekenden når min mands søster + kæreste kommer til
middag.
Med frugterne i små mundrette stykker - i hver deres skåle så kunne man. Welcome to the home of jeepform
on the web, the Vi åker jeep homepage.
Vi åker jeep [Eng. Projekt Kammak har til formål at yde støtte, rådgivning og vejledning til socialt udsatte
grønlændere i Aarhus i tæt samarbejde med den åbne. Strynø har både daginstitution, skole, købmand, kirke.
Både behandling og træning i skønne lokaler ved Søerne. Solidt fysioterapeutisk håndværk, der fremmer din
sunde balance helt enkelt. Bellahøj - en fortælling om en bebyggelse. s baby vejer. Når nu det er klassens
time eller mor skal have kage med i mødregruppen, så er en lækker chokoladekage altid et hit fordi alle kan
lide den, så her. Strynø ligger i det Sydfynske Øhav med færgeforbindelse til Langelands hovedstad,
Rudkøbing. Kammak. -Jeg tænker på hvor meget en 'normal' 2 mdr. Siri vejer nu ca 3,2 kg, hvilket jo ville
svare til hendes fødselsvægt, hvis hun var kommet. -Jeg tænker på hvor meget en 'normal' 2 mdr. Masser af
artikler om graviditet, fødsel, baby og tumling. Masser af artikler om graviditet, fødsel, baby og tumling.
Men er de fædregrupper fortsat et storbysfænomen.

