Praktisk information

Babysalmesang
i Vo r F r e l s e r s K i r k e

HVOR?
Vor Frelsers Kirke i kirkerummet
Jernbanegade 26
HVORNÅR?

E t t i l b u d t i l a l l e b a b ye r
f r a 2 - 8 m d r.
o g d e re s m o r, f a r e l l e r e n
bedsteforælder

Forløbet er gratis og strækker sig over
8 onsdage
(22/4; 29/4; 6/5; 13/5; 20/5; 27/5; 10/6; 17/6)

kl. 10 – ca. 11
Første gang onsdag den 22. april
Sidste gang onsdag den 17. juni
MEDBRING
En dyne dit barn kan ligge på og evt. hjemmesko/
varme sokker til dig selv.
TILMELDING
Meld dig til hos Britta Søes på briso@km.dk,
Oplys dit barns fødselsdato, navn, og dit tlf. ved
tilmelding
Der kan max være 12 babyer på et hold
Det er gratis at deltage
Babysalmesang ledes af Britta Søes

Et forløb strækker sig over 8 onsdage
Nyt hold begynder

Onsdag den 22. april kl. 10
og slutter onsdag den 17. juni

Hvordan foregår det?
Hvad er babysalmesang?
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer
fra 2-8 mdr. og deres mor, far eller en
bedsteforælder.
Babysalmesang er både sang, musik, og
bevægelser, med udgangspunkt i salmer.
Erfaringen viser, at det at være i
kirkerummet tæt på mors eller fars
stemme og opleve nærværet er en helt
særlig oplevelse for barnet.
Sang og musik er med til at stimulere
barnets kreative udvikling—
også på babystadiet.

Vi synger, nynner, danser og vugger salmerne
sammen med babyerne, som oplever med alle
sanser.
De små gynges i tæpper, der lyttes til musik
og pustes sæbebobler, vi bevæger os rundt i
kirkerummet osv.
Det skal understreges, at det ikke kræver den
store sangstemme at deltage i babysalmesang.
Det vigtigste er, at man har lyst til at få en god
oplevelse med sit barn.
Hver lektion varer ca. 35. min. Derefter vil
der være kaffe/the/vand mm. til dem, som har
tid og lyst til at hyggesnakke.

Man skal ikke genere sig for at synge med den
stemme, man nu engang har. Det er verdens
bedste og smukkeste stemme for barnet.
Inge Marstal i ”Dit musikalske barn”

