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Salmer med babyer 
  - hvorfor og hvordan?   
Babysalmesang er med til at udvikle barnets medfødte musikalitet. Det gør vi 
ved at inddrage alle barnets sanser.
Til Babysalmesang vil der være noget at se på og noget at lytte til. Der vil 
være noget at mærke - både indeni og udenpå. 
Disse dele er med til at styrke barnets motoriske udvikling.
Samtidig er salmesang en intens måde at være sammen med sit barn.

Gentagelser gør små børn trygge. Programmet vil hver gang være nogenlunde 
det samme. Vi synger, lytter og bevæger os til de samme salmer i ca. tre 
kvarter. 
Salmesangen skal vugges, danses og leges ind. 
Vi bruger forskellige rekvisitter - og vi benytter os af kirkerummets rammer.

Alle er velkomne til Babysalmesang.

Mange hilsner
Sognemedhjælper Kirsten Vindum
Organist Birgit Mogensen 

Babysalmesang 2-10 mdr.
Hvem:  For alle babyer 
 ca. 2-10 mdr.

Hvor:  Lemvig Kirke − med 
 tid til kaffe, brød, 
 frugt og snak i kirke-
 huset bagefter

Hvornår:  Tirsdage kl. 10-12
 Et forløb er syv gange + afslutningsgudstjeneste
  Opstart tirsdag 20. august kl. 10.00 
  (tilmelding senest 13. august)
  Vi afslutter forløbet med en 
  Babysalmesangsgudstjeneste 
  tirsdag den 8. oktober kl. 17.00

  Opstart 29. oktober kl. 10.00
  (tilmelding senest 22. oktober)
  Vi afslutter forløbet med en 
  Babysalmesangsgudstjeneste 
  tirsdag den 10. december kl. 17.00

Medbring: Barnets dyne

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig, da der er plads til et begrænset 
antal deltagere. Børn fra Lemvig og Heldum Sogne har fortrinsret. Tilmelding 
til sognemedhjælper Kirsten Vindum på smh@lemvigkirkerne.dk eller 
tlf. 23 45 94 92.

Pris: Gratis


