BABYSALMESANG I
AALESTRUP KIRKE

Babysalmesang i Aalestrup

Ved Jette Moeslund og
Lisbet Primdahl

Der har i en årrække været
babysalmesang i Aalestrup Kirke, og
mange har udtrykt deres glæde derved.
Det er først og fremmest hyggeligt
samvær mellem barn og voksen og de
øvrige i gruppen i kirkens rolige og
smukke rum.
Børn og voksne oplever og lærer på hver
deres måde salmer og sange, som kan
bruges hjemme, hvor barnets
genkendelse vil medvirke til at skabe
den samme gode stemning som i kirken.

Torsdage kl.10.00
(for start/slutdato: se
hjemmesiden)

Mange tidligere deltagere har især
været glade for en dejlig vuggesang af
Bruno Rasmussen og Hugo Jensen, tidl.
Testrup. Børnene bliver helt stille, når vi
synger den – og mødrene beder om den
en gang til.
Men programmet er varieret, der bruges
små rytmeinstrumenter, og vi ”danser”
og bevæger os til salmerne.

Hvem indbydes til babysalmesang?
Mødre/fædre med babyer fra
ca.2 mdr. til ca.12 mdr.
Hvor foregår det?
I Aalestrup Kirke og Sognehus
Hvor længe varer det?
Ca. 5 kvarter
Hvor mange gange?
10 gange

Hvad foregår der?
Vi synger og lytter og vugger til
klaverspil og børnesalmer/sange
og slutter af med et lille traktement og
en snak.
Hvad får deltagerne ud af det?
Barnets musikalske og sansemotoriske
udvikling stimuleres, båndet mellem
mor/far og barnet styrkes gennem
fælles oplevelse, begge lærer
sangene/salmerne på hver sin måde – et
frikvarter for mor/far og barn.
Hvad koster det?
Ingenting! Kun jeres tid. Det er et tilbud
fra Aalestrup Menighedsråd.

Hvad kræves af deltagerne?
At man deltager aktivt. Der kræves intet
forhåndskendskab til kirken eller
musikalske forudsætninger. For barnet
er forældrenes stemmer den smukkeste
lyd i verden!
Tilmelding (ikke noget krav) samt
eventuelle spørgsmål bedes rettet til
Lisbet Primdahl tlf. 98641454/21394840
eller primdahl@outlook.dk
eller Jette Moeslund tlf. 25703037 eller
jettemoeslund@gmail.com

Vi glæder os til at synge og spille
sammen med jer!

