
Salmer og sanser 

For 1-3 årige 

Houe Kirke 

6.01. - 16.03.2016 



Kom og vær med til salmesang, leg, dans, musik 

og stemningsfyldt nærvær i Hove Kirke. Det er 

et tilbud for de 1 til 3 årige sammen med mor el-

ler far. 

 

Der bliver mulighed for at tage de små med i kir-

ke onsdag eftermiddag. Her vil Elin Engholm 

Knudsen og Inge Marie Andersen lede børn og 

voksne gennem salmesang, musik, leg, bevægelse 

og sanselighed.  

Vi skal fortsætte det som børn og forældre ople-

vede gennem Babysalmesang, men nu med børn 

der ikke ligger så stille længere, men er blevet et 

nummer større og mere aktive og dejligt nysgerri-

ge. Vi skal være i kirkerummet og bruge hele 

rummet med aktiviteterne. 

 

Det er ikke et krav, at man har været med til Ba-

bysalmesang, alle 1 – 3 årige kan være med. 



”Når man synger for og med et barn formid-

les følelser af nærvær, af glæde og ømhed. 

Disse følelser er et væsentligt grundlag for et 

barns udvikling og er i det hele taget essentielle 

at opleve for alle mennesker” 

 

Det er kvinden bag konceptet: Babysalmesang, 

Anne Mette Riis som har sagt det. Babysal-

mesang har allerede været et tilbud i bl.a.  

Houe kirke de sidste par år. 



”Salmer og Sanser” ledes af Elin Engholm 

Knudsen - kendt fra Tante Andantes Hus, hvor 

hun er daglig leder og Inge Marie Andersen,  or-

ganist i Houe, Hygum og Tørring Kirker. 

 

Vi mødes hver onsdag kl. 16.30 - 17.30, første 

gang onsdag den 6. januar, sidste gang onsdag 

den 16. marts, hvor der kl.17.00 er afslutning 

sammen med de små der er med til babysalme-

sang, alt 10 gange. (Vi holder fri i uge 7, vinter-

ferie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs om ”Babysalmesang ” og ”Salmer og san-

ser” på hjemmesiden www.hht.nu eller kontakt 

Inge Marie Andersen, tlf. 5364 6450, 

ima@hygum-lemvig.dk. Man kan tilmelde sig 

på forhånd, eller møde op, når holdene begynder. 

http://www.hht.nu
mailto:ima@hygum-lemvig.dk

