Velkommen til

BABYSALMESANG

Et tilbud til børn og forældre i:
Videbæk, Brejning, Væggerskilde,
Nr. Vium og Herborg sogne

Citater
»Jeg skal fortælle dig hemmeligheden ved sangen. 			
Du lytter til dig selv, når du lytter til en sang. Enhver 			
har en sang i sin sjæl, og du hører din egen sjæl i enhver 		
sang. Den, der har en smuk sang i sjælen, ejer evnen til at 		
høre andre smukke sange«. 
Mihály Babits
»Musik skal ikke forklares - den skal opleves og erfares. Musik er ikke
noget, man blot hører, det er også noget, man føler - musik forener
hjerne og hjerte. Evnen til at opleve musik er medfødt«.
»Barnet er meget sensitivt over for stemninger og lytter først og
fremmest til budskabet i forældrenes stemmer. Og det oplever stor
tryghed ved at genkende deres stemmer«.
»Når man synger, kan man udtrykke flere følelsesmæssige nuancer,
skabe flere billeder og genkalde flere varme erindringer, end når
man taler. Man kan begynde med de sange, man kender fra sin egen
barndom, og man skal ikke genere sig for at synge med den stemme,
man nu engang har - den er verdens smukkeste stemme for barnet«.
»Når man synger for barnet, er det umuligt ikke at formidle ægte glæde«.

Inge Marstal, professor i musikpædagogik og docent ved

Det kongelige Danske Musikkonservatorium.

Babyer til kirke og salmesang
Kan babyer synge salmer? Næh, men deres forældre kan. At
synge for sit barn og samtidig give kærlig øjen- og kropskontakt skaber en helt speciel nærhed mellem mor/far og barn. Og
denne nærhed er den gode forudsætning for, at salmernes poesi
og musik gemmes i barnets sind allerede fra det er få måneder
gammelt. Musik og sang er som et ekstra sprog, og at synge for
sit lille barn er en gave, der holder livet ud. Vi vil gerne fra kirken
åbne denne mulighed for forældre, der ønsker at give deres barn
del i en sådan gave.
Kirken har jo altid været fyldt af musik og sang, og vi har i Danmark en stor og smuk salmeskat, som er værd at række videre
til kommende generationer. Samtidig er kirkens rum et smukt og
fredfyldt sted, hvor vi bliver stemt til både det højtidelige og til
den legende glæde.
Til babysalmesang vil vi synge et lille udvalg af nogle af vore
mest kendte salmer. Og fordi det lille barn lærer og oplever med
krop og sanser, bliver der sat f.eks. fagter, dansetrin, lydeffekter og synsindtryk til, mens vi synger. Kombineret med sangen
stimulerer disse ting barnets udvikling af sprog, kreativitet, koncentrationsevne og kropsforståelse. Alle kan være med, for det
kræver hverken en trænet sangstemme eller forhåndskendskab
til salmerne - vi lærer dem hen ad vejen.
Babysalmesangen tilrettelægges af kirkesanger og tidl. vuggestue-pædagog Tina Lynderup samt organist og tidl. musiklærer
Bente Roager Knudsen.
Tilbuddet henvender sig
til spædbørn, hvis mor/
far har orlov. Præsterne
vil i forbindelse med
dåbssamtale med
forældre invitere til
deltagelse i Babysalmesang.

Praktiske oplysninger
Sognene Videbæk, Brejning-Væggerskilde og Herborg-Nr.Vium tilbyder babysalmesang i fællesskab. Der oprettes hold i Videbæk Kirke
og Brejning Kirke over både foråret og efteråret, og forløbene ved de
to kirker ligger i forlængelse af hinanden. Alle forældre med spædbørn er velkomne til at deltage - også selv om man ikke bor i det
pågældende sogn, hvor babysalmesangen foregår.
Målgruppe: babyer på ca. 2-8 mdr. ifølge med far eller mor.
Tilmelding og kontakt: Tina Lynderup tlf. 29 64 03 01.
Tilmeldingen er efter »først til mølle«-princippet. Et hold er fyldt, når
der er tilmeldt 12 babyer. Det er gratis at deltage.
Videbæk Kirke:
Tidspunkt: Onsdage kl. 9.30 - 10.15. Derefter kaffehygge.
NB: Ved oprettelse af to hold bliver tidspunkterne kl. 9.00-9.45 og kl.
10.30-11.15 - kaffehygge fælles for holdene dér imellem.
Videbæks sognepræster Flemming Harpøth Møller og Ruben Elkjær
Kristensen vil medvirke ind i mellem.
Se aktuelle dato’er og kirkens øvrige aktiviteter for småbørnsfamilier
på www.videbaek-kirke.dk under »kirke for børn«.
Brejning Kirke:
Tidspunkt: Onsdage kl. 9.30 - 10.15. Derefter kaffehygge.
Brejning-Væggerskilde sognepræst Anne Hillgaard medvirker jævnligt. Se aktuelle dato’er på www.brejning-kirke.dk/babysalmesang.
Efter hvert forløb er der kaffehygge, hvor det vil være muligt at pusle
og amme barnet, og få en snak over en kop kaffe/the.

