
BARSELSCAFÉ 
PÅ SOLVANG BIBLIOTEK
FOR MØDRE & FÆDRE

EFTERÅR 2016

HVER TORSDAG FRA 1. SEPTEMBER TIL 8. DECEMBER

Alle mødre, fædre og babyer er velkomne!
Arrangementerne er gratis, og der er puslefaciliteter og 
legetøj. Barnevogne kan stå ude i bibliotekets gårdhave.

OBS: Der er ingen tilmelding til arrangementerne. 
Nogle har et begrænset deltagerantal og de først 
fremmødte vil her få pladserne. 

Caféen foregår i bibliotekets arrangementslokale, og der vil 
altid være åbent i bibliotekets legehjørne for dem, der ikke er 
med til et arrangement.

Barselscaféen er et samarbejde mellem 
Solvang Bibliotek og Sundhedsplejen Område Amager.

 
 
 
 Følg med på: facebook.com/solvang.medborgercenter 
 
 www.bibliotek.kk.dk/solvang
 Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S.

29/9: Guide til og viden om 
babylegetøj.



1/9 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 10.00-10.45 og 11.00-11.45 Babyrytmik 
(3-10 måneder) ved rytmikpædagog Pernille Broberg Balle. Oplev 
nærvær og glæde ved sang og musik sammen med dit barn. Se 
facebook.com/boernerytmik. Max 10 babyer + forældre pr. gang.

8/9 kl. 9.30-11.30 og 12.00-14.00 Førstehjælpskursus og foredrag om 
sikkerhed i hjemmet ved John Petersen fra Simpel Førstehjælp. Hvad 
skal vi gøre for at sikre os, at baby ikke kommer alvorligt til skade, 
og hvad hvis det alligevel sker? Max 25 babyer + forældre pr. gang.

15/9 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 9.45-11.00 Oplæg om motorik og 
bevægelse ved sundhedsplejerskerne Helle Heerup og Merete 
Bensby. Oplæg og dialog om motorisk udvikling og stimulation hos 
spæd- og småbørn. Idéer til leg og tumling.   

22/9 kl. 9.30-11.30 Workshop med fysioterapeut Katrin Jacobæus om 
efterfødselsgymnastik og babyleg. Hvordan Mor kommer i form efter 
fødsel samtidig med, at Baby bliver stimuleret motorisk og sensorisk. 
Hvor ligger min bækkenbund, og hvordan bruger jeg den? Brug 
baby som håndvægt og få en stimuleret baby og en glad mor.  

29/9 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 10.00-11.30 Guide til og viden om 
babylegetøj. Foredrag ved Ann Riemer og Jane Vestergaard fra 
Legeakademiet.dk. Få viden og inspiration til, hvordan du vælger 
legetøj, der stimulerer din baby bedst. Motorik og kvalitet er i fokus, 
og der vil være mulighed for at afprøve legetøjet efterfølgende.  

6/10 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 10.00-10.45 og 11.00-11.45 
Babyrytmik (3-10 måneder) ved rytmikpædagog Pernille Broberg 
Balle. Oplev nærvær og glæde ved sang og musik sammen med dit 
barn. Se facebook.com/boernerytmik. Max 10 babyer + forældre pr. 
gang.

13/10 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 9.45-11.00 Oplæg om Nærvær 
med dit barn og sprogudvikling hos spæd- og småbørn ved 
sundhedsplejerskerne Helle Heerup og Merete Bensby. Oplæg 
og dialog om tilknytning, samspil og nærvær mellem baby og 
forældre. Vigtigheden af øjenkontakt og berøring (massage). Ideer 
til leg og tumling. Dialog om sprog- og sprogstimulering.

20/10 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 10.00-11.30 Far på barsel – både 
for fædre og mødre! Mød forfatter og journalist Oliver Stilling, som 
med udgangspunkt i bogen ”Mig og Nelson” fortæller levende om 
sin barsel, om at tale med og komme helt tæt på sin søns rivende 
udvikling og om at tage på eventyr til New York, bare mand og 
baby. 

27/10 kl.9.30 Caféen åbner. Kl. 9.45-11.15 Foredrag om babytegn 
ved Jane Brøndum fra Småtegn. Lær at kommunikere med dit barn 
ved hjælp at babytegn før det kan tale. Max 25 babyer + forældre. 

3/11 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 10.00-10.45 og 11.00-11.45 
Babyrytmik (3-10 måneder) ved rytmikpædagog Pernille Broberg 
Balle. Oplev nærvær og glæde ved sang og musik sammen 
med dit barn. Se facebook.com/boernerytmik. Max 10 babyer + 
forældre pr. gang.

10/11 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 9.45-11.15 Introduktion til 
babymassage ved sundhedsplejerske Cicilia Christensen. 
Babymassage er en skøn måde at kommunikere med sit barn på. 
Det er en blid kontaktform, der stimulerer alle sanser. Introduktionen 
vil indeholde: Berøringens betydning, hvad gør babymassage 
godt for, enkelte øvelser til hvordan du kan stimulere dit barns 
sansemotoriske udvikling. Undervisningen vil foregå i foredragsform 
og kan være en appetitvækker til at foretage babymassagen. 

17/11 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 9.45-11.00 Oplæg om mad ved 
sundhedsplejerskerne Helle Heerup og Merete Bensby. Oplæg og 
dialog om mad til spæd- og småbørn. Overgang fra mælk til fast 
føde. Fra skemad til familiens mad. Det gode måltid. 

24/11 kl. 9.30-11.30 og 12.00-14.00 Førstehjælpskursus og foredrag 
om sikkerhed i hjemmet ved John Petersen fra Simpel Førstehjælp. 
Hvad skal vi gøre for at sikre os, at baby ikke kommer alvorligt til 
skade, og hvad hvis det alligevel sker? Max 25 babyer + forældre 
pr. gang.

1/12 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 10.00-10.45 og 11.00-11.45 
Babyrytmik (3-10 måneder) ved rytmikpædagog Pernille Broberg 
Balle. Oplev nærvær og glæde ved sang og musik sammen 
med dit barn. Se facebook.com/boernerytmik. Max 10 babyer + 
forældre pr. gang.

8/12 kl. 9.30 Caféen åbner. Kl. 9.45-11.00 Oplæg om søvn ved 
sundhedsplejerskerne Helle Heerup og Merete Bensby. Oplæg 
og dialog om børns søvn. Søvnens betydning, søvnrutiner 
og søvnbehov i forskellige aldre. Håndtering af konkrete 
problemstillinger og udfordringer i forhold til søvn. 


