Velkommen til
BABYSALMESANG

Et folkekirkeligt tilbud til børn og forældre i
Bølling, Sædding, Hanning og Finderup sogne

”Musik skal ikke forklares – den skal opleves og erfares. Musik er ikke noget, man blot hører, det er også
noget, man føler – musik forener hjerne og hjerte. Evnen til at opleve er medfødt.”
”Barnet er meget sensitiv over for stemninger og
lytter først og fremmest til budskabet i forældrenes
stemmer. Og det oplever stor tryghed ved at genkende deres stemmer.”
”Når man synger for barnet, er det umuligt ikke at formidle ægte glæde.”
Inge Marstal, professor i musikpædagogik og
docent ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium.

s

Hvad er Babysalmesang?
Kan babyer synge salmer? Nej, men det kan deres forældre. At synge for sit barn samtidig med den kærlige
øjen- og kropskontakt giver en helt speciel nærhed
mellem far/mor og barn.
Gennem sang, musik, dans og rytmik kan vi være med
til at stimulere barnets sanser og til at udvikle dets
sprog, kreativitet, koncentrationsevne og kropsforståelse.
Til Babysalmesang vil vi synge nogle af vore mest
kendte salmer. Da det lille barn lærer og oplever med
krop og sanser, vil vi foruden sangen lave lydeffekter,
fagter, vugge og danse med børnene. Idét det hele
foregår sammen med mor eller far, er trygheden det
perfekte fundament til at videregive vores salmeskat
til børnene.
Babysalmesangen tilrettelægges af organist Anette
Kjærgaard i samarbejde med præsterne.
Tilbuddet henvender sig til spædbørn, hvis mor/far
har orlov. Præsterne vil i forbindelse med dåbssamtale med forældrene invitere til Babysalmesang.
Alle kan være med. Det kræver hverken smuk eller
trænet sangstemme eller forhåndskendskab til salmerne. Dem lærer vi hen ad vejen.

Praktiske oplysninger:
Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for
interesserede i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup. Alle forældre med spædbørn er velkomne til at
deltage. Andre, som ikke bor i et af de 4 sogne, er også
velkomne.
Målgruppe: Babyer i følge med far eller mor.
Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt 6B
i Rækker Mølle.
Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard
tlf. 9736 2640 / 2046 6960
Tilmeldingen er efter princippet: ”Først til mølle”. Dog
har de, der bor i de 4 sogne, fortrinsret. Tilmelding
skal ske helst 14 dage før første tirsdag.
Det er gratis at deltage.
Tidspunkt: Tirsdage kl. 9.30 – 10.15. Derefter kaffehygge, hvor der også er mulighed for at pusle eller
amme barnet.
Forår 2013: 19/2 – 16/4 (d. 26/3 holder vi påskeferie)
Efterår 2013: 20/8 – 8/10
Sognepræsterne Jens Kristian Holmgaard og Flemming Harpøth Møller vil medvirke indimellem.

