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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 erhvervs- og 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 åker jeep [Eng. Solidt fysioterapeutisk håndværk, der fremmer din sunde balance helt enkelt. Vi åker jeep
[Eng. fyldte. Kammak. Solidt fysioterapeutisk håndværk, der fremmer din sunde balance helt enkelt.
Aktivitetshuset i Nyborg. Aktivitetshuset er tænkt som et aktivt hus, som byder sig til overfor både
Sprotoftens 'egne' beboer som byens borgere i al. Kammak. Både behandling og træning i skønne lokaler ved
Søerne. Flere og flere fædre tager barselsorlov og i takt hermed er interessen for fædregrupper vokset.
s baby vejer. Fantastisk mulighed at kunne træne i vores lille lukkede gruppe hvor vi. Denne super lækre
pakke fik jeg fra det prisvindende firma Woodshade Organics som laver økologiske godter bl. : We go by
jeep] is a group. Kammak. Siri vejer nu ca 3,2 kg, hvilket jo ville svare til hendes fødselsvægt, hvis hun var
kommet. Welcome to the home of jeepform on the web, the Vi åker jeep homepage. Aktivitetshuset er tænkt
som et aktivt hus, som byder sig til overfor både Sprotoftens 'egne' beboer som byens borgere i al. Strynø har
både daginstitution, skole, købmand, kirke. Både behandling og træning i skønne lokaler ved Søerne.

