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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, te og lidt sødt og der er mulighed for at  
varme flaske eller babymad, samt amme. 
   

www.syddjursbibliotek.dk 

Barselscafeer  
Forår 2019 

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

og til nogle cafeer er der et begrænset antal pladser. 
 

Book din plads på  
syddjursbibliotek.dk 

 
Giv gerne besked om afbud dagen før hvis muligt  

på sms til 24916920 

Tag din         
mødregruppe 

med! 

Også for gravide 
og småbørns-

forældre 
Alle  

barselscafeer 
afholdes                      
kl. 10-12 

Hvis Barselscafeen 

er overtegnet,      

kan du tilmelde     

dig venteliste på       

bibliotekets       

hjemmeside.  



 

10. januar i Ebeltoft: 
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. 
 
24. januar i Hornslet: 
Den første tand v/ klinikassistent Tina Vester Sørensen og         
tandplejer Mette Horup Sørensen 
Kom godt i gang med at passe dit barns tænder. Vi kommer ind på 
tandfrembrud, tandbørstning, gode vaner, kost og tænder og hvad  
du skal gøre, hvis uheldet er ude.  
 
7. februar i Ebeltoft: 
Sprog og tidlig sprogstimulering v/ tale-hørekonsulent               
Linda Rasmussen Lorentsen og Line Vinberg Hansen 
Få ideer til, hvordan man let kan tænke sprogstimulering ind i hver-
dagen. Hvad skal vi  være særligt opmærksomme på hos børnene, 
og hvad skal vi være særligt opmærksomme på som forældre? 

  
28. februar i Hornslet:  
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 dit barn med. 
 
14. marts i Ebeltoft:  
Giv dit barn selvværd v/ sundhedsplejersken  
Dit barn har brug for selvværd og selvtillid i hverdagen - hvordan  
styrker du det? Kom og bliv inspireret, du kan ikke starte for tidligt. 
 

28. marts i Hornslet:  
Naturaktiviteter i børnehøjde (0-7 år) v/ naturvejleder Anita Søholm 
Vi tager på tur i den nære natur og finder de første tegn på forårets 
komme. Vi indsamler naturmaterialer og laver kreative naturaktiviteter 
på biblioteket. Deltagerne får deres små kunstværker med hjem. 
 
11. april i Ebeltoft:  
Kemi i hverdagen v/ miljøvejleder Anita Søholm 
Hvad skal du som forælder være opmærksom på, når du køber ind til 
din baby, familien og hjemmet? Hør om miljømærkede produkter, få 
gode fif til bedre indeklima og få indblik i hvilke parfumestoffer du skal 
undgå. 
 
25. april i Hornslet:  
Smid bleen - på den gode måde v/ sundhedsplejersken  
Bliv klar til at baby smider bleen med viden om kroppen, og hvad der 
skal til fra din side, for at det bliver en god oplevelse for alle.  
  
9. maj i Ebeltoft:  
Stimuler dit barn gennem leg v/ ergoterapeut Ida Boisen og     
Cathrina Callesen 
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.  
 
23. maj i Hornslet:  
Babymassage 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.   
 
13. juni i Ebeltoft:  
Babymassage 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.   
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