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Babysalmesang 2022
for Nørre Nissum, Gudum og Fabjerg sogne

FORÆLDRENE SIGER……
”Vi elsker babysalmesang herhjemme. Det er
helt specielt at sidde på én stor madras på
gulvet i kirken sammen med en masse andre
babyer og se, hvordan de er helt opslugt
af alt det der sker; fagter, balloner i luften
og musik fra behagelige instrumenter. Alle
sanserne er i brug. Det er dejligt at møde
andre mødre og lave noget sammen med sit
barn.Det er et kanontilbud, som alle burde
give en chance! Og bonus – dit barn er
dødtræt efterfølgende!”

”Babysalmesang er en oplevelse vi
herhjemme ikke har villet være foruden.
Det har været godt og hyggeligt at være
en del af, da man har set sit barn udvikle
sig fra gang til gang, og det følger mere
og mere med i, hvad der sker omkring det.
Rækkefølgen og sangene er de samme,
derfor bliver det hurtigt genkendeligt for ens
barn, hvad der kommer til at ske. Ens barn
bliver også stimuleret ved at skulle føle på
bl.a. tørklæder, rasleæg og balloner. Det har
været tydeligt at se, at når vi synger sangene
herhjemme, at han genkender dem, og han
smiler, pludrer, ”synger med” og er glad.”

HELT
NEDE PÅ
GULVET!
BABYSALMESANG ER FOR FORÆLDRE OG
DERES SPÆDBØRN I ALDEREN 0 - 11 MDR.

HVAD ER BABYSALMESANG?
Babysalmesang er for forældre og deres
spædbørn i alderen 0-11 mdr.
Alle kan være med, også selvom du ikke synes,
du synger godt. For dit barn er din stemme
den smukkeste i verden!

VI MØDES FØLGENDE
ONSDAGE:

Sang og musik stimulerer dit barns kreative
udvikling.

FORÅR 2022:

PRAKTISK:
Det er gratis, og du behøver ikke bo i Nørre
Nissum, Gudum eller Fabjerg for at være med.
Vi mødes kl. 10.30 otte onsdage i foråret
og otte onsdage i efteråret i Gudum Kirke,
Fabjergvej 174.
Programmet slutter efter ca. tre kvarter,
herefter serveres der en lille forfriskning.

FEM GODE GRUNDE FRA
FORÆLDRE TIL AT GÅ TIL
BABYSALMESANG:
• Det er ikke kun salmer, der synges,
men også sanglege.
• Man behøver ikke være god til at
synge.
• Man har en god oplevelse og et
dejligt nærvær sammen med sit barn.
• Det stimulerer ens barn.
• Man er der sammen med andre
mødre.

23. februar
2., 9., 16., 23. og 30. marts
6. og 13. april

EFTERÅR 2022: 21. og 28. september
5., 12. og 26. oktober
2., 9. og 16. november
Tilmelding (senest dagen før start) til:
Birgit Hanghøj (SMS på tlf. 61791889 eller
mail: birgit.hanghoej@gmail.com)
eller
Liesbeth Krogsgaard (SMS på tlf. 29806150
eller mail: lies-krogsgaard@live.dk)

