Babysalmesang i Johannes Kirken
• Et gratis tilbud til forældre med
babyer mellem 0-10 måneder.
• Der indgår en gudstjeneste, hvor det
forventes du medvirker.
• Der er plads til ca. 15 babyer på holdet.
• Det foregår i Johannes Kirken Brørup.
• Tirsdag kl. 9,00- ca. 10,30.
• Første gang 5. oktober 2021.
• I alt 8 gange. Hver lektion varer ca.
40-50 min.
• Medbring et tæppe/dyne barnet kan
ligge på.
• Tilmelding til Kirkesanger Bettina

Babysalmesang er sang, musik og

Sang og musik aktiverer alle sanser og er

bevægelse for baby og en voksen, med

stimulerende for det lille barns udvikling

udgangspunkt i salmerne.

på alle områder.

Vi synger, danser og vugger salmers
stemning ind i de små, vi lytter til
musik og puster sæbebobler, så der
opleves med alle sanser.

”Babyer er fra fødselsøjeblikket i stand til at

Vi opholder os i kirkerummet under

samspille med omgivelserne ved hjælp af lyde,

hele forløbet.

den smukkeste for dit barn, blot skal du
have glæden ved at bevæge dig
sammen med dit barn.
Efter hver lektion vil der være en kop

Holdt Sørensen. tlf. 61 28 39 49 eller
Mail: jens-bettina@bbsyd.dk

hyggesnak.

information.

Hvad er babysalmesang?

Dorte Nørgaard, motorik lærer.

Alle kan være med - Din stemme er

kaffe/te i Konfirmand stuen og tid til

Hvor du også kan få yderligere

mimik og kropssprog”

”aktiv beskæftigelse med musik påvirker barnets
personlighedsudvikling, både på det
intellektuelle, det emotionelle, det kreative, det
sociale, det sproglige og det motoriske område.
Barnet er instinktivt modtagelig for den ægte
lyd.
Der findes ingen form for formidling, der har den
samme gennemslagskraft som den levende.”
Inge Marstal, professor i musikpædagogik

Jeg glæder mig til at se jer.

Velkommen!
Hvorfor Babysalmesang?

Babysalmesang
For Brørup, Malt og
Folding sogne
I Johannes kirken
Brørup

Start
Mere info kontakt:
Bettina Holdt Sørensen

5. oktober 2021

Tlf. 61 28 39 49
Jens-bettina@bbsyd.dk
.

