Babysalmesang
Sang, bevægelse og musik fylder
kirkerummet, mens der er tid til nærvær
mellem baby og mor/far eller en anden af
barnets nærmeste.
Babysalmesang i Nørre Snede, Hampen,
Ejstrupholm og Gludsted er for babyer i
alderen 0 – 1 år sammen med deres mor, far,
plejemor, bedstefar e.a.
Organist Mette Christiansen har 2 hold om
året i Nørre Snede og Hampen. Og Lene Yde,
som er kirke- og kulturmedarbejder, har
ligeledes to hold om året i Ejstrupholm og
Gludsted.

Det vigtige er, at barn og forælder er sammen
om musikken, og at barnet lærer sin forælders
stemme at kende i denne trygge, musikalske
sammenhæng.
Alle kan være med, også selvom man ikke
synes, man synger så godt eller ikke kender så
mange salmer i salmebogen.
Vi påbegynder et babysalmesangshold til
september 2017 i Ejstrup kirke kl. 10 - 11:
Torsdage d. 7.9 – 14.9 – 21.9 – 28.9 – 5.10 –
12.10. Dernæst starter et hold i Nørre Snede
kirke kl. 10 - 11: Torsdage d. 26.10 – 2.11 –
9.11. – 16.11. – 23.11. – 30.11.
Vi håber at møde dig og dit barn på ét af
holdene eller på begge hold.

Holdene starter i september (Lene Yde), sidst
i oktober (Mette Christiansen), januar (Lene
Yde) og midt i februar (Mette Christiansen).
Hvis du gerne vil med, så send en SMS eller
mail til Mette Christiansen eller Lene Yde.
Skriv gerne dit navn, barnets navn og
fødselsdato, samt hvor I bor.

Medbring gerne en babydyne til at lægge
babyen på. Tilmelding og flere oplysninger fås
ved:
Mette Christiansen, mobil 2174-3734
mette@energipost.dk eller:
Lene Yde, mobil 2058-6190
kirkekultur7361@gmail.com
MVH. Mette & Lene

Babysalmesangen finder sted torsdage fra kl.
10.00 til ca. 10.45 - derefter er der lidt frugt
og andet godt i kirken.
Til babysalmesang synger vi salmer, sange og
lytter til musik. Vi laver bevægelser til
salmerne, leger med tørklæder, danser lidt
(med enkle trin) i kirkerummet, lytter til
musik til synet af sæbebobler, og til sidst har
vi en aftensalme under stjernetæppet.

P.S. Det er gratis at deltage ☺

