Lidt om babysalmesang

Praktiske oplysninger

Babysalmesang har bredt sig i mange danske
kirker, og det er et tilbud, som også Nr.
Løgum Kirke i samarbejde med Bedsted Kirke
giver til sognebørnene.
Bor du i et andet sogn, kan du kontakte os og
høre, om der p.t. er plads på et hold.

I Nr. Løgum Kirke starter
babysalmesangshold op to gange årligt, hvis
der er basis for det.
Vi mødes ca. 40-45 minutter 6-8 gange pr.
sæson. Der er plads til max. 12-15 babyer i
alderen 0-1 år sammen med deres mor/far,
eller evt. en bedsteforælder eller anden
voksen, som babyen er tryg ved.

”Små børn har i de første levemåneder brug
for at høre lyde, som udtrykker kontakt og
kærlighed. Når de ser ind i opmærksomme
voksenøjne, udvikler de et rigt udtryks- og
følelsesliv med lyst til kommunikation og
indlevelse i andre mennesker. Stemmen og
sangen i forening med berøring og
bevægelser spiller i denne sammenhæng en
meget vigtig rolle” Dette skriver Ingrid
Oberborbeck, som har haft erfaring med
babysalmesang i Århusområdet gennem
mange år.
Sammen med mor eller far kommer vi til at
bevæge os rundt i kirkerummet på mange
måder. Babyerne oplever, hvordan mors/fars
stemme giver ro, tryghed og nye
sanseoplevelser.
Ud over at synge salmer, leger vi og laver
musik med stemmen, samt benytter
kirkerummets muligheder. Forskellige
instrumenter vil også indgå.

Forkundskaber er ingen forudsætning. Lysten
til samvær med sit barn et vigtigst
Medbring et tykt tæppe/vattæppe eller små
puder til babyerne, da vi bl.a. sidder på
gulvet.
Vi benytter sangbogen ”Godmorgen og
Godnat” og vil evt. supplere med andre små
sange og lege.

Sagt om Babysalmesang:

Musik, sang, rytmik, bevægelse - brug af alle sanser er
godt for en lille baby. Kirkerummet giver i kraft af sin
særlige akustik en god ramme for at synge, danse og
lytte. Babysalmesang er et tilbud om en nær og
nærværende stund med sin baby i kirkens rum i
hyggeligt samvær med andre.
Hobro Kirke
Salmerne og kirkerummets ro smitter af på både børn
og mødre, og babyerne ser ud til at nyde musikken og
deres mors stemme. Nogle sidder roligt på mors trygge
arm, mens andre møfler rundt imellem hinanden i et
patchwork-tæppe af sparkedragter.
Ødsted og Jerlev Kirker
Formålet med babysalmesang er at blive fortrolig med
mors (eller fars) sangstemme og få del i den stemning af
tryghed og bevægelse, der er i de gamle/nye salmer og
børnesange. Det lader sig netop gøre, når den lille er
sammen med sine egne og hører tonerne gennem deres
personlige stemmer. De voksne oplever de smås
koncentration, mens der bliver sunget, og genoplever
selv glæden ved at synge i det unikke kirkerum med god
akustik. Både babyerne og deres forældre har således
glæde af babysalmesangen.
Bolbro Kirke
At synge og være i kirkerummet helt tæt på mors eller
fars stemme er en helt fantastisk oplevelse for barnet.
Silkeborg Kirke

Hvornår?
Torsdage kl 10.00 – 10.45
i Nr. Løgum Kirke,
og derefter tilbud om kaffe
og hygge i konfirmandstuen.
Her er pusleplads.
Opstart

torsdag 4. april 2019
Der tilbydes et lignende forløb i efteråret
med opstart i ugen efter efterårsferien

torsdag 24. oktober 2019

Gennem og efter sæsonen er der desuden
mulighed for hele familien at deltage i
MessyChurch i Nr Løgum Kirke og
Spagetti- gudstjenester i Bedsted Kirke
Se kirkernes hjemmesider:
www.nrloegumkirke.dk
www.bedsted-kirke.dk

Tilmelding
Vil du vide mere, er du velkommen til at tage
kontakt til

Musiklærer
Mette Frost Clausen
Mobil 209 27 509
mettefc@nrloegumkirke.dk
Sognepræst i Nr. Løgum Kirke
Bent Oluf Damm
Tlf. 74743343
bod@km.dk
Sognepræst i Bedsted Kirke
Heine Holmgaard
Tlf. 74777237
heih@km.dk

Det er gratis at deltage, men vil du være sikker
på at holdet bliver oprettet, så meld dig til i god
tid.
Vi glæder os til at se dig!

Babysalmesang
Et samarbejde mellem
Nr. Løgum og Bedsted Kirker

