For tilmelding eller nærmere information kontakt Marie Maegaard:
Tlf: 29 24 94 64 - m_maegaard@yahoo.dk – Facebook: Sdr. Nærå Kirke

♫ Babysalmesang ♫

Næste holdstart: Fredag d.1. November 2019 kl. 9.30
Vi mødes i kirken ☺

Sdr. Nærå Sognekirke

Tillykke med jeres lille ny! ♀♂

situationsbundet, knyttet til særligt elskede

lydhørhed for salmernes melodi er tydelig.

stemmer – vores forældres – og til den

Mange af salmerne er fulde af store,

stemning, der er i særlige trygge

stærke og uforståelige ord. Nogle vil

situationer. Kirkerummet er med til at

måske mene, det er for store ord at lægge

Babysalmesang forløber over 7 fredage.

forstærke den særlige situation af tryghed

i ørerne på et nyfødt barn. Og forstår det,

Hver gang af en lille times varighed fra kl.

Formålet med babysalmesang er at

og styrke og kan på den måde medvirke til,

gør de da heller ikke. Men jo større de

9.30 og med mulighed for en kop kaffe og

stimulere jeres barns umiddelbare glæde

at den fundamentale tillid til livet får

bliver, des mere bliver ordene en del af

en snak efterfølgende. Det er nødvendigt

ved musik og inspirere jer som forældre til

overvægten resten af barnets liv.

deres univers. De ord, vi som voksne

at tilmelde sit barn og betragte sin

måske ikke altid forstår i deres omfang,

tilmelding som bindende. På holdene kan

fanger børn på forbløffende vis. Børn kan

optages ca. 10 børn fra nyfødt til

godt lide fantasifulde ord, som udvider

kravlealderen. (Se bagsiden for

I Sdr. Nærå kirke vil vi ønske jeres barn
hjertelig velkommen til livet og samtidig
tilbyde jer at deltage i babysalmesang.

den særlige kontakt, aktiv musikudfoldelse
giver mulighed for. Med babysalmesang
får I glade og varme oplevelser med

At synge salmer ind med
modermælken.

danses og vugges håbet ind i det lille barn.
Praktiske informationer

salmerne og i kirkerummet, og stimulerer

Hensigten med babysalmesangen er også

deres horisont og sætter fantasien i gang.

tilmelding…)

jeres barns sansemotoriske udvikling

at give jeres barn mulighed for at stifte

Derfor er det synd, hvis voksne hindrer

igennem musikalske aktiviteter.

Musikalske eller religiøse forkundskaber er

bekendtskab med nogle af vore bedste og

barnet i at boltre sig i ord, der slår hul på

mest elskede salmer. Det, børn hører i de

ikke nødvendige. Det er blot nødvendigt at

fornuften og gør verden større.

kunne være til stede på barnets

I moderne hjerneforskning er man mere og

præmisser. Uanset hvordan jeres

mere opmærksom på, at læring ikke alene

sangstemme fungerer, så husk, at det er

finder sted gennem hjernen, men i lige så

JERES stemme, der er den vigtigste, og at

høj grad gennem kroppen. Og her er sang,

sang formidler andre følelser til barnet end

dans, berøring, bevægelse, leg og gestik

samtale.

indlysende at benytte sig af. Det får en

Søskende er velkomne.

Hvorfor i kirken?

allerførste måneder, glemmer de aldrig,

Den fundamentale tillid til livet etableres i

men det vil dukke frem i deres erindring

de første leveår. Psykologen Erik H.

resten af livet. Den salmeskat, vi har, kan

Eriksson mener, denne tillid i højere grad

gennem babysalmesangen blive lagt som

afhænger af kvaliteten i forholdet til

kim i barnets øre og sind og vokse sig

moderen frem for af kvantiteten af føde

større resten af barnets liv.

eller kærlighedserklæringer. I
kristendommen siges det på en anden

Ord skaber liv.

måde. Vi siger, verden er god, fordi den er

Når babysalmesangen er en succes,

skabt af Gud. Vores fundamentale

skyldes det ikke mindst, at babyer faktisk

tillidsforhold til livet er ofte

er begejstrede for vores salmeskat. Deres

ganske særlig betydning, når vi både
danser og synger ”Opstanden er den Herre
Krist” eller blidt vugger barnet til ””Fyldt af
glæde over livets under”. Her synges,

Vel mødt!! ♫♪♪♫☺
Marie Maegaard

