BABYSALMESANG
musik, sang og sansning
i Hørning kirke

Babysalmesang i kirken…
…er oplevelse og vellyd for små ører, og det handler først og
fremmest om et tæt samvær med det lille barn.
Derfor vil vi gerne dele nogle af vores allerbedste og
allermest elskede salmer og børnerim med jer, og jeres baby.
Det børn hører i de allerførste måneder glemmer de nemlig
aldrig. Det betyder at deres forælders stemme,
instrumenternes klang, rytmik og de gode salmevers vil
følge barnet resten af deres liv. Man ved også, at musik og
sang er med til at stimulere selv de alleryngstes udvikling.
Spædbørn, der stimuleres musikalsk, pludrer mere, er mere
fysisk aktive og mere interesserede i social kontakt.
Babysalmesang er for spædbørn fra ca. 3 til 10 måneder
(ved opstart) og deres mor eller far. Alle kan deltage – og
man behøver faktisk ikke at være god til at synge! Vi
synger, som vi hver især gør, og vi får hjælp til at holde
rytmen og tonen af Sebastian Hatt, som er musikpædagog.

Vi vil lære nogle vidunderlige og søde salmer, børnesange og
rim & remser hen ad vejen. Derudover vil vi sanse, lave fagter
og bevæge os til musikken med børnene i favnen, hvorved
børnenes oplevelse af rytmerne styrkes. Ukulele, rytmeinstrumenter og andre sansevækkende virkemidler vil
ligeledes blive anvendt, og det musikalske samvær vil
forhåbentligt give jer selv og jeres børn dejlige musikalske
oplevelser og mere lyst til sang også i hjemmet.
Holdet varetages af sognepræst Katja Stritzinger og musikpædagog Sebastian Hatt.
Praktisk information
Babysalmesang kl. 9.00-9.45, eller 10.30-11.15.
og det varer i 5 - 6 uger.
Vi afslutter eller begynder babysalmesangen med en kop
kaffe/the og brød i sognegården. Der er drop-in mellem kl.
9.45-10.30, hver fredag. Her er der også mulighed for at varme
en flaske, made og pusle.
Næste holdopstart spørg kirkekontoret.
Tilmelding er nødvendig, der er plads til 12 deltagere pr. hold.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 86 92 24 23
Eller mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk

