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18 april. 10.00-12.00 
Musikmors babyrytmik! Vi skal
synge, lege, danse & fjolle med baby.
Babyrytmiktime for mor/far/baby i
selskab med "musikmor"-Luise Føns.
Babyer 3-12 mdr. Sundhedsplejerske
Sofie Villumsen står klar til dialog og
spørgsmål. OBS. Kræver tilmelding.
Tilmelding på sms til Luise 26826558

APRIL

JANUAR
10 Jan. 16.00-18.00 
Familieliv på tværs af generationer! 
Familiecafe for både forældre &
bedsteforældre. 
Hvordan hjælper vi hinanden?
Hvad kan bedsteforældre tilbyde det
lille spædbarn? m.m.
Sundhedsplejersker Karen Cortsen-
Møller & Gry Ellemann
 

26 jan. 10.00-12.00 
Leg & bevægelse med det lille
barn!
fysioterapeut Mette Sørensen &
ergoterapeut Camilla Falkenberg
guider jer igennem de motoriske
øvelser.
Sundhedsplejerske Trine Winther
står klar til dialog og spørgsmål.

FEBRUAR
9 feb.. 16.00-18.00 
Kloge penge-få råd til baby! Hvad
er godt at være opmærksom på når
familien vokser? Kundechef i
Fynske bank Kristoffer Marchmann
giver gode råd. Sundhedsplejerske
Trine Winther står også klar til
spørgsmål og dialog. 

21 feb. 10.00-12.00 
Smil du skal spise, fra mælk til
familiens mad!
Hvordan introducerer jeg skemad til
mit barn? Hvad er godt at tilbyde i
forhold til barnets alder?
Sundhedsplejersker Petra Karlström
& Gry Ellemann står klar  spørgsmål
og dialog.

MARTS
9 marts. 10.00-12.00 
Amme med det samme!
Hvordan forbereder man sig bedst
muligt på amningen? Hvad kan far
gøre for amningen?
Sundhedsplejersker Vibeke Vollerup
& Gry Ellemann står klar til spørgsmål
& dialog.

21 marts. 16.00-18.00 
Hverdagen med det lille barn! 
Hvordan trøster jeg mit barn? Får
gode soverutiner? Og hvornår kan jeg
begynde at opdrage mit barn?
Sundhedsplejesker Pernille Skovhaur
& Dorthe Røgild står klar til at svare
på spørgsmål.

13 april. 10.00-12.00 
Smil du skal spise, fra mælk til
familiens mad!
Hvordan introducerer jeg skemad til
mit barn? Hvad er godt at tilbyde i
forhold til barnets alder?
Sundhedsplejersker Cecilie
Stoumann & Anne Emborg står klar til
dialog og til at svare på spørgsmål.

MAJ

23 maj. 16.00-18.00 
Tid til parforhold & voksentid med
spædbarn i arm,-også for
soloforældre! 
Hvordan bevarer man det gode
parforhold, når der dukker et lille barn
op? Hvad kan være forandret efter
fødslen? Oplæg, debat, vejledning
m.m. af sexolog Rikke Thor &
sundhedsplejeske Sofie Villumsen.

1 juni. 10.00-12.00 
Smil du skal spise, fra mælk til
familiens mad!
Hvordan introducerer jeg skemad til
mit barn? Hvad er godt at tilbyde i
forhold til barnets alder?Få gode råd og
vejledning til det gode måltid, af
sundhedsplejersker Gry Ellemann &
Anne Emborg.

  Svendborgs kommunale sundhedspleje 
inviterer hver måned familier med børn i alderen 0-12 mdr. til drop-in cafe på Cafe Svend.

Her har i mulighed for at modtage GRATIS råd og vejledning fra fagpersoner indenfor forskellige baby og familierelaterede emner. 
 Alle events foregår på Cafe Svend (på torvet i Svendborg) Ramsherred 2, 5700 svendborg. 

Læs mere om den enkelte begivenhed på Cafe Svends facebookside
 

JUNI

Adr. Egensevej 8, 5700 Svendborg

Telefontid kl. 8.00 - 13.00 på hverdage

Telefon: 62 23 40 70

Mail:  sundhedsplejen@svendborg.dk

www.sundhed.svendborg.dk

SVENDBORGS 

KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE

11maj. 10.00-12.00 
Tidlig tryg tilknytning! 
Hvordan kan du skabe gode rammer
for en tryg tilknytning mellem dig og
din baby? Se dit barn med
"tryghedscirkelbriller" på!
Sundhedsplejersker Louise Knudsen
& Petra Karlström står klar til
spørgsmål og dialog.

13 juni. 16.00-18.00 
Feriespecial!
Hvad er din babys behov i ferien?
Hvordan afstemmes familiens
forventninger og traditioner med
babys behov? 
sundhedsplejersker Anne Emborg &
Charlotte Leth står klar til dialog og
spørgsmål.


