Invitation til Babysalmesang
Hvem:
Babysalmesang er tilrettelagt for babyer fra ca.
2.-10 måneder, sammen med mor, far eller en
anden nær voksen. Fra kirken deltager organisten,
som også er musikpædagog.

Babysalmesang

Tid og sted:
Tirsdage fra 10 – ca.10:40 i Hårslev eller Padesø
Kirke, med efterfølgende kaffe/te.
Tilmelding:
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.
Tilmelding og spørgsmål til forløbet skal ske
til organist Kirsten Lübker på 26685044 eller
buskbjerg@gmail.com inden start.
Efterår/vinter 2017
Forløbet er på 8 gange med start i Hårslev Kirke
D.3/10-17, og fortsætter D.10 /10-17, D. 24/1017, D.31/10-17, D.7/11 – 17,D.14/11-17,
D.21/11-17, D.28/11-17

HUSK TÆPPE ELLER BABYDYNE

Hårslev og Padesø
Kirker

Babysalmesang i Hårslev og Padesø
Babysalmesang har spredt sig til mange
danske kirker gennem de seneste år, og nu
afholder vi igen babysalmesang i Hårslev og
Padesø Kirker, som en ramme for hyggeligt
samvær for babyer og deres mor eller far.
Til babysalmesang vil vi synge, danse
og vugge stemningen ind i barnet til nye
og gamle salmer, til klassisk musik,
andre børnesange og sanglege.
Vi både sidder ned og bevæger os rundt
i kirkerummet.
Vi vil bruge små rekvisitter som bl.a.
tørklæder, rasleæg og sæbebobler til
at stimulere barnets sanser.
Babysalmesang varer 40 – 45 min. og i den
tid er der ingen snak. Musik og ro får lov til at
fylde kirkerummet. Bagefter er der plads til en
hyggesnak og en kop kaffe/te.
Sang og musikkundskaber er ingen
forudsætning!! Din stemme er lige netop
barnets yndlingsstemme ☺

Hvorfor synge for babyer ?
At synge sammen er nærvær og fællesskab og styrker samhørigheden mellem barnet og
den vo ksne. Det kræver ikke nogen særlig
god sangstemme, for barnet elsker sin fars og
mors stemme. Sang kan gavne det urolige
barn, eller bruges når ”det brænder på”.
Sangen kan skabe en god og tryg stemning
ved puttetid. Eller måske skal der synges og
nynnes sammen med det glade barn.
Hvorfor synge salmer for babyer?
Vi har en fantastisk salmeskat, og hensigten
med babysalmesang er at give det lille barn
del i denne skat.
Babyer forstår selvfølgelig ikke en salmes
ord, men det kan sanse stemningen og
atmosfæren, og tekst og melodi lagres i
barnets underbevidsthed.
Babysalmesang giver desuden mulighed for
at være i det smukke kirkerum og nyde den
særlige klang på en uformel måde.
Her kan skabes en helt særlig stemning af ro
og fordybelse for både forældre og babyer i
en til tider travl og larmende hverdag.

