
Salmer og sanser 

For 1-3 årige 

Houe Kirke 

4.1. - 1.3.2017 



Kom og vær med til salmesang, leg, dans, 

musik og stemningsfyldt nærvær i Hove Kir-

ke. Det er et tilbud for de 1 til 3 a rige sam-

men med mor, far eller en anden voksen. 

 

Der bliver mulighed for at tage de sma  med i 

kirke onsdag eftermiddag. Her vil Elin Eng-

holm Knudsen lede børn og voksne gennem 

salmesang, musik, leg, bevægelse og sanse-

lighed.  

 

Vi skal fortsætte det som børn og forældre 

oplevede gennem Babysalmesang, men nu 

med børn der ikke ligger sa  stille længere, 

men er blevet et nummer større og mere ak-

tive og dejligt nysgerrige. Vi skal være i kir-

kerummet og bruge hele rummet med aktivi-

teterne. 

 

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

Babysalmesang, alle 1 – 3 a rige 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 essen-

tielle at opleve for alle mennesker” 

 

Det er kvinden bag konceptet: Babysalme-

sang, Anne Mette Riis som har sagt det. Ba-

bysalmesang og Salmer og Sanser har væ-

ret et tilbud i bl.a. Houe kirke de sidste a r. 



”Salmer og Sanser” ledes af Elin Engholm 
Knudsen - kendt fra Tante Andantes Hus, 
hvor hun er daglig leder. 
 
Vi mødes hver onsdag kl. 16.30 - 17.30, før-
ste gang onsdag den 4. januar, sidste gang 
onsdag den 1. marts, (ikke 15. februar).  
 
Hvis I ønsker flere oplysninger, kan I henven-
de jer til sognepræst Iben Tolstrup, tlf. 97 83 
61 29 eller Elin Knudsen, tlf. 30 29 53 72.  
Man kan tilmelde sig pa  forha nd, eller møde 
op, na r holdet begynder. 


