Babysalmesang
I
Houe Kirke

Velkommen til babysalmesang
Hvem: For alle babyer mellem 2 og 10 måneder.
Sammen med mor eller far, bedsteforældre, ung pige eller en anden nær voksen.
Hvorrnår: onsdage kl. 10-11.30
Første gang er onsdag den 3. september
Sidste gang er onsdag den 12. november
Afslutning søndag den 16. november kl. 14.00
Hvor: Houe Kirke
Medbring: Barnets dyne
Musikalske forudsætninger: Ingen - dit barn elsker din
stemme.
Pris: Gra)s
Tilmelding: Organist Inge Marie Andersen, 53646450
Mail: ima@hygum-lemvig.dk
Babysalmesang ledes af:

Babysalmesang - hvorfor og hvordan?
Spædbørn kan naturligvis ikke synge salmer. Og
dog - undersøgelser viser, at 2 måneder gamle
spædbørn e1erligner ikke bare udtrykket i moderens sang, men også tonehøjden og melodiens
bevægelse. I 4 måneders alderen kan de også e1erligne rytmen i sangen. Babysalmesang er at udvikle barnets medfødte musikalitet.
De sange, barnet hører igen og igen som spæd, oplagres i hjernen.
Babysalmesang er derfor også et redskab, der kan bruges i mange
situa)oner. Sangen kan gavne det urolige barn, eller bruges når ”det
brænder på”. Sangen kan skabe en god og tryg stemning ved pu4e)d. Eller måske skal der synges og nynnes sammen med det glade
barn. At synge sammen er nærvær og fællesskab - og styrker samhørigheden mellem barnet og den voksne. Det kræver ikke nogen særlig
god sangstemme, for barnet elsker sin fars og mors stemme.
Programmet vil hver gang indeholde de samme salmer, o1est 1 vers
fra hver, så børnene kan lære dem at kende og genkende dem. Salmerne skal vugges, danses og leges ind. Vi skal også bruge forskellige
rekvisi4er. Ord og musik skal både høres og opleves kropsligt. E1er
ca. 3 kvarter stopper vi og sæ4er os og får en snak og en lille forfriskning.

Organist Inge Marie Andersen og
Organist Birgit Mogensen
Vil du vide mere?
Kontakt Inge Marie Andersen eller se kirkens hjemme-

Velkommen til babysalmesang.
Alle er velkomne.

