Musikalsk legestue med
salmer og sange
Vi bruger mange sanser, fylder
rummet med lyde og synger enkle
salmer og sange.
Mød andre børn i alderen 0-12
måneder og deres mødre. Der er
mulighed for at amme, made og
pusle undervejs. Bagefter drikker vi
en kop te eller kaffe.

Alle, der har lyst til at være
med, er meget velkomne!
Der kræves ingen særlige
forudsætninger – det er derfor ikke
vigtigt, om man kan synge.
Kontakt, bevægelse, musik og
nærvær er nøgleord i Skodborg og
Skrave sognes tilbud om
babysalmesang.

Det er gratis at deltage.
Forløbet er på 10 gange.
Medbring selv tæppe,
som barnet kan ligge på.
Leder af babysalmesang er organist
Ida Dahl.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker
yderligere oplysning,
så kontakt organist Ida Dahl på
tlf. 21497502 eller mail:
bess@dlgtele.dk

Babysalmesang begynder
med et nyt hold hvert
forår i uge 8 og
efterår i uge 35.
Forløbet er på 10 gange.
Se nærmere:
Kirkebladet
Dagspressen
Kirkernes hjemmesider:
Skodborg-kirke.dk
Skravesogn.dk
Eller kontakt organist
Ida Dahl.

”Mit tidligste liv
omfavnet af varme
blidt skvulpende velvære
en nynnende kvindestemme
viste sig senere at være min mors
og en klimprende strengeleg
som fik mig til at slå en kolbøtte i vandet
genkendte jeg senere som fars banjo
alt var her
og behøvede ikke at forstås.”
Benny Andersen
Uddrag af ”Mit liv som indvandrer”
fra Denne kommen og gåen (1993)

Hvorfor er
babysalmesang godt?
”Spædbørn, der stimuleres musikalsk,
pludrer mere, er mere fysisk aktive og
er mere interesserede i social kontakt.”
”Barnet er instinktivt modtageligt for
den rene vare, for den ægte lyd.
Derfor er det mors og fars sangstemmer,
barnet skal høre, og derfor er det godt,
hvis det er muligt at præsentere barnet
for levende musik, sunget og spillet af
levende mennesker på levende
instrumenter. Der findes ingen form for
formidling, der har samme
gennemslagskraft som
den levende musik.”
Inge Marstal, Professor i musikpædagogik
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