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Kan du huske den dag, dit barn sagde mor første gang – og tog de første skridt, fik den første tand, startede i
vuggestue, børnehave og skole?

Kan du huske, hvordan dit liv blev forandret for ALTID? – den dag, der kom MOR på dit visitkort!

Hvad sker der i det øjeblik, man bliver mor? Hvad er det for nogle nye følelser, der aktiveres? Hvad betyder
det at blive mor? Og udvikle sig som mor? Hvad er det for et ansvar, man får, når man bliver mor? Hvilken
relation skal man forsøge at skabe til sit barn? Hvordan styrker og bygger man barnets selvtillid op? Hvordan
udvikler moderskabet sig efterhånden, som børnene bliver ældre, og hvilke krav stilles der til én? Forskellen
på drenge og piger. Angsten for at miste, bekymringen for at give slip. Frygten for at komme til at ligne sin
egen mor. Der findes ikke ret mange mødre, der ikke har haft drømmen om at blive ”Verdens bedste mor”.
Mødre som har læst mindst en million blade, bøger og manualer om vejen til det gode moderskab, og som er
blevet proppet fuld af gode intentioner og dårlig samvittighed, når de læste om det rigtige babytøj, den rigtige

madpakke, den bedste fødselsdagsfest og ikke mindst den politisk korrekte opdragelse.

Vi orker det ikke… Bogen verdens bedste mor bygger på samtaler mellem 3 kendte, kloge,
sjove danske kvinder, som i fællesskab vil hylde og inspirere alle mødre i en bog fuld af følelser, inspiration,

anekdoter, holdninger, diskussion, selvironi og latter om alle de udfordringer, der er i at være mor.

 

Kan du huske den dag du blev mor for allerførste gang?

Kan du huske den dag, dit barn sagde mor første gang – og tog de
første skridt, fik den første tand, startede i vuggestue, børnehave og

skole?

Kan du huske, hvordan dit liv blev forandret for ALTID? – den dag,
der kom MOR på dit visitkort!

Hvad sker der i det øjeblik, man bliver mor? Hvad er det for nogle
nye følelser, der aktiveres? Hvad betyder det at blive mor? Og

udvikle sig som mor? Hvad er det for et ansvar, man får, når man
bliver mor? Hvilken relation skal man forsøge at skabe til sit barn?
Hvordan styrker og bygger man barnets selvtillid op? Hvordan

udvikler moderskabet sig efterhånden, som børnene bliver ældre, og
hvilke krav stilles der til én? Forskellen på drenge og piger. Angsten
for at miste, bekymringen for at give slip. Frygten for at komme til at
ligne sin egen mor. Der findes ikke ret mange mødre, der ikke har
haft drømmen om at blive ”Verdens bedste mor”. Mødre som har
læst mindst en million blade, bøger og manualer om vejen til det
gode moderskab, og som er blevet proppet fuld af gode intentioner
og dårlig samvittighed, når de læste om det rigtige babytøj, den
rigtige madpakke, den bedste fødselsdagsfest og ikke mindst den



politisk korrekte opdragelse.

Vi orker det ikke… Bogen verdens bedste mor bygger på samtaler
mellem 3 kendte, kloge,

sjove danske kvinder, som i fællesskab vil hylde og inspirere alle
mødre i en bog fuld af følelser, inspiration, anekdoter, holdninger,
diskussion, selvironi og latter om alle de udfordringer, der er i at

være mor.
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