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Kom til uformel hygge med din baby  
 
På barselscafe kan du blive klogere på dagens tema og få et par 
hyggelige timer med andre mødre og fædre på barsel. 
  
Du er også meget velkommen, selvom du ikke er på barsel, men  
bare interesseret i dagens emne. 
 
Vi byder på kaffe, the og lidt sødt og der er mulighed for at  
varme flaske eller babymad, samt amme. 

 
Alle barselscafeer afholdes  
i Kolind+, kl. 10-12 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.syddjursbibliotek.dk 

Barselscafeer 2017 
2. torsdag i måneden 

Også for gravide og  
småbørnsforældre! 

Der er gratis entré, dog er der  
altid tilmelding senest dagen før og til  

nogle cafeer et begrænset antal pladser. 
 

Book din plads på 
syddjursbibliotek.dk 

 
Giv gerne besked om afbud  

dagen før, hvis muligt 



 

 
12. januar: 
Giv dit barn selvværd v/ sundhedsplejersken  
Dit barn har brug for selvværd og selvtillid i hverdagen - hvordan styr-
ker du det? Kom og bliv inspireret, du kan ikke starte for tidligt. 

 
9. februar: 
Ideer til stimulering af dit barn gennem leg  
v/ børnefysioterapeut Stine Skou Andersen 
Motorik og sansebearbejdning til dit barn i 0-12 måneders alderen. 
Med baggrund i leg og bevægelse, benyttes viden om sansebear-
bejdning og hjernens udvikling, til at stimulere og motivere dit barn til 
aktivitet.  

 
9. marts: 
Den gode søvn v/ sundhedsplejersken  
Alle forældre kender til søvnproblemer – kom og bliv klogere på, 
hvad du kan gøre for at forbedre dit barns søvn. 

 
6. april (OBS: 1. torsdag i mdr. pga. påsken): 
Kom i form efter fødslen v/ fysioterapeut Anne-Marie B.T. Larsen 
Opdag hvad træningen kan indeholde og få velvære og energi. Mød 
op i behageligt tøj og tag gerne dit barn med. 
Begrænset antal pladser 
 
 
 

11. maj: 
Moderne opdragelse - hvordan siger du nej på den gode måde 
v/ sundhedsplejersken  
Om barnets selvstændighedsudvikling og de konflikter, den kan med-
føre i hverdagen. 

 
8. juni: 
Hvordan får jeg tid til det hele? v/ coach Elsebeth Sørensen  
Hvordan finder du mere energi og får overskud i hverdagen? Gå fra 
cafeen med inspiration til, hvordan du allerhelst vil bruge din tid til dig 
selv og din familie. 

 
14. september: 
Kickstart jeres højtlæsning v/ børnebibliotekar Louise Jørgensen  
Få inspiration til at støtte dit barns sprog gennem højtlæsning - få en 
god start på dit barns sprogudvikling allerede nu. 

 
12. oktober: 
Baby massage og motorik v/ fysioterapeut Mette Degn Larsen 
Styrk dit barns motoriske og følelsesmæssige udvikling.  
Medbring noget barnet kan ligge på, samt olie og et håndklæde.  
Begrænset antal pladser 

 
9. november: 
Søskende v/ sundhedsplejersken  
Bliv klogere på hvordan du støtter de gode relationer mellem dine 
børn og hvad du kan gøre, hvis søskende-forholdet knager. 

 
14. december: 
Baby rytmik v/ motorikvejleder Dorte Nørgaard    
Få gode idéer til bevægelseslege, der sikrer din baby en god grund-
motorik. Baby bør være 3-12 mdr. 
Begrænset antal pladser 

Tilmelding er nødvendig til alle barselscafeer 
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