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Babysalmesang
Musik og sang er noget af det første, der forbinder os til vores
barn. Vi ved i dag, at allerede inde i maven lytter det lille barn
med.

Babysalmesang er et musikalsk frirum sammen med dit lille
barn, hvor vi synger og bevæger
os med barnet - alt sammen for
at stimulere, styrke og udvikle
barnets sanser.

Salmerne skaber et øjeblik med
koncentration og inderlighed, og
så afspejler de nogle af de store
øjeblikke, vi møder i livet. Selvom
dit barn endnu ikke forstår
teksten, opfanger barnet stem-
ningen.

Børn  er særlig fokuserede på lys,
lyd, bevægelse og berøring i de
første år, inden sproget udvikles.
Sang, fagter og berøring er derfor
nogle af de bedste redskaber til
læring og udvikling.

Når du synger giver du dit
barn opmærksomhed og
nærvær, men du behøver
ikke at være vant til at
synge, for det er lyden af
fars og mors stemme, der er
det vigtigste for barnet.



Babysalmesang er et musikalsk tilbud til småbørn i alderen
2-7 måneder.
Vi mødes i en gruppe af 8-10 mødre/fædre/bedsteforældre, og
hver gang synger vi salmer og børnesange. Bagefter er der
hyggeligt samvær med kaffe, te og frugt.

I løbet at foråret/efteråret mødes vi mindst 12 gange.

Det koster 200 kr. pr. sæson at deltage, og hver deltager
modtager ”Min første salmebog”.

Babysalmesang foregår i
Domkirken tirsdage kl. 10-11
Sct. Mariæ Kirke tirsdage kl. 11-12
Vestervang Kirke tirsdage kl. 11-12

 Sthens Kirke mandage kl. 10

Holdstart om efteråret:  Første tirsdag i september
         (I Sthens sidste mandag i august)

Holdstart om foråret:  Første tirsdag i februar
         (I Sthens sidste mandag i januar)

Anne-Katrine Kirst står
for babysalmesangen i
Vestervang Kirke og er
uddannet sanger og sang-
pædagog på Det kongelige
Danske Musikkonserva-
torium.
I Vestervang Kirke er hun også leder af
Pigekoret, underviser minikonfirmander
og har børnesalmesang for dem på 1-2
år. Synger desuden i kirkekoret samme
sted.
Anne-Katrine er med til at uddanne
kirkemusikere på Sjællands Kirke-
musikskole og har lært babysalmesang
af Anne Mette Riis.

Pernille Manly underviser i
Domkirken, Sct.Mariæ og
Sthens, og er uddannet
sanger fra det Kongelige
Danske Musikkonservatorium.
Pernille arbejder som pro-
fessionel sanger bla i DR - koncertkoret.
Derudover er hun "uddannet"
babysalmesangslærer hos Anne Mette
Riis, en af grundlæggerne af
babysalmesang.
Hun har undervist i babysalmesang i
mere end 10 år og har derudover ud-
dannet sig til babymassageinstruktør.
Pernille underviser også i musikalsk
legestue for lidt større børn.



Tilmelding sker ved at kontakte
Domkirken
Anne Sofie Grandorf, tlf. 3140 0991, email ansg@km.dk
se også www.helsingoerdomkirke.dk
og fb.com/HelsingorDomkirke
Sct. Mariæ Kirke
Kirsten Grønbech, tlf. 4921 0551, email keg@km.dk
se også www.sctmariae.dk
og fb.com/sctmariaekirke
Vestervang Kirke
Anne-Katrine Kirst, tlf. 2618 0114, email annekatrinekirst@gmail.com
se også  www.vestervangkirke.dk
og fb.com/groups/vestervangbabysalmesang
Sthens Kirke
Pernille Manly, tlf. 2258 3544, email pmanlarsen@gmail.com
se også www.sthenskirke.dk


