HVORFOR
BABYSALMESANG

BABYSALMESANG I
AUNSLEV KIRKE
Babysalmesang og rytmik er en sjov

og utraditionel måde at udvide sit
sang- og salmekendskab på. Vi ved,
at sang opleves stærkt hos det lille
barn, og sangen etablerer tryghed og
nærvær med forældrene. Samtidig er
det med til at opbygge barnets selvværd og stimulere dets sansemotoriske udvikling.
Sammen oplever forældrene og barnet musikken og teksterne og opdager kirkerummets mange muligheder.

AUNSLEV AUNSLEV KIRKE

Ved hjælp af enkle instrumenter og
rekvisitter
synger og leger vi salmer, sange og
remser.

Aunslev Kirkevej 5
Mail: kirjupet@gmail.com
tlf.: 24652753

Ingen skal holde sig tilbage, i den tro
de ikke kan synge. Vi kan alle synge,
og for det lille barn er mors og fars
stemmer de bedste i verden.
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VI HAR DET BARE SÅ H YGGELIGT
Disse ord lyder hver gang vi mødes.
Hygge efter babysalmesang

Hvordan babysalmesang.

Dejlige unger med strålende øjne og

Børnene er fra ca. 0 til 8 mdr.

Glad pludren og begejstrede hvin.

Vi samles i kirkens kor, hvor
de ligger på deres dyne eller
tæppe.
Så går vi i gang med en goddagsang og stille og roligt synger vi os gennem hele kirken

store smil.

Synge gammelkendte salmer og sange
og lære nye.
Dele glæder, sorger og erfaringer.

efter princippet følg mig.
Når vi har været programmet
igennem (45 – 50 min), er der
lidt at spise og drikke til mød-

Et dejligt pusterum i hverdagen.

Hvornår babysalmesang.
Torsdag formiddag fra kl. 09.30-10.30
Første gang 14. september.
Deltagelse er gratis
I bedes melde jer til på forhånd, så jeg
får mulighed for at danne hold på en
passende størrelse
(8 –10 børn).
NB: Er der behov for det, kan der blive
tale om at oprette 2 hold.

rene/fædrene og mulighed for

at amme, skifte made og pusle
om de små, mens vi snakker
hyggesnak.

AUNSLEV KIRKE

Aunslev Kirkevej 5, 5800 Nyborg
Mail: kirjupet@gmail.com
tlf.: 24652753

