Babysalmesang i Asp Kirke
For alle babyer mellem 0 og 10 mdr. i
Ølby, Asp, Fousing og Vejrum sogne
og deres forældre.
På holdet er der plads til ca. 10 børn og
deres forældre! Og sognenes babyer
har første prioritet.

Vi mødes i Asp Kirke, hvor vi synger
og danser til salmesang. Gentagelser
gør små børn trygge, derfor vil
programmet være genkendeligt fra
gang til gang. Salmerne understreges
af enten fagter eller dans.

Altså
ltså:
Babys
ysalmesangen og det efterfølgende
trakte
ktement er gratis
Første
ste hold begynder:
Torsd
sdag den 17. september og varer 8
uger.
r. Sidste gang er torsdag den 19.
novem
ember. Der bliver en pause på 2
torsda
sdag omkring efterårsferien.
Vi mød
ødes i kirken kl. 9.30 – ca. 10.15.
dereft
fter drikker vi kaffe.

Sang og musik er med til at stimulere og
udvikle dit barns sprog,
opmærksomhed og koncentration med
rytme, rim og klang. Derud over
gemmer salmerne på en sangskat, der
er værd at give videre! Derfor skal du
ikke være utryg ved at synge, selvom du
synes du ikke synger rent. Det kommer
først og fremmest an på at få en god
oplevelse med dit barn og din stemme
er vigtig for dit barn!

Efterfølgende vil der, for de der har
tid og lyst, være mulighed for at
drikke en kop kaffe og få lidt spiseligt
bagerst i kirken.

Der vil
vi være plads til ca. 10 børn på
holdet
det + deres forælder.
Ølby,
y, Asp, Fousing og Vejrum sogns
babye
yer har 1. prioritet, andre kan
komm
me på venteliste.
Du skal
sk blot medbringe et tæppe eller
dyne,
e, som dit barn kan ligge på samt det
du ellers
elle har brug for til dit barn!
Tilmel
elding og yderligere information
kan fås
få hos Sognepræst
Carste
sten Hoffmann på tlf. 51 17 24 50
ellerr på
p CAHO@km.dk

Det er Børne- og
ungdomsmedarbejder
Charlotte B. Nygaard der står for
babysalmesangen.
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