De små synger
Babysalmesang og musikalsk legestue
Ved organist Karen Bünemann
I ugerne 8-15 (undtagen
påskeugen, uge 13) har du
mulighed for at give dit lille barn
en musikalsk oplevelse i Gosmer
Kirken.
Babysalmesangen er for mødre
og/eller fædre med børn fra ca. 3
til 12 måneder og finder sted
onsdage kl. 11.00 -12.00
Musikalsk legestuen for børn fra 1
til 3 år med forældre,
bedsteforældre, pædagoger eller
dagplejemødre afholdes torsdage
kl. 9.30 – ca. 10.30
Her følger Karens invitation til henholdsvis babysalmesang og
musikalsk legestuen:

Kom og syng med dit lille barn i Gosmer Kirke.
Nyt hold forår 2018.
Babysalmesang er for mødre og/eller fædre med børn
fra ca. 3-12 måneder.

Vi synger både nye og gamle sange og salmer for babyerne,
som ligger og lytter, kigger, sidder på skødet eller bliver
ammet.
Det musikalske samvær foregår i en afslappet atmosfære, og
det kræver ingen forudsætninger hos den voksne at være med.
Barnet elsker at høre sin mors eller fars stemme, og sang er en

dejlig måde at være sammen med sit barn på. Nogle sange,
salmer og remser kender I sikkert i forvejen, andre lærer vi
hen ad vejen.
Sangene kan bruges derhjemme til at hygge eller trøste, eller
som vuggeviser.
Senere i livet vil barnet kunne huske eller genkende mange af
de sange de har hørt som små.
Efter at vi har sunget i ca. ½ time får vi en kop kaffe/te og en
snak.
Det er gratis at deltage.
Babysalmesang i foråret 2018, i alt 7 gange: Onsdage i
ugerne 8-15 (fri onsdag i påskeugen): den 21. og 28.
februar, den 7., 14., 21. marts, den 4. og 11. april.
Tidspunkt: kl. 11.00 – 12.00, inklusive kaffehygge.
Sted: Vi mødes i Gosmer Kirke.
Medbring: Dyne som barnet kan ligge på.
Tilmelding på mail til karen.bunemann@hotmail.com
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
organist Karen Bünemann, tlf. 29243289

Musikalsk legestue i Gosmer Kirke, forår 2018
for børn fra 1-3 år og pædagoger, dagplejemødre, forældre
eller bedsteforældre.

Til musikalsk legestue synger vi fagtesange og leger sanglege,
spiller på små rytmeinstrumenter, laver skattejagt i kirken og
lytter til musik på orglet eller på fløjte eller xylofon.
Vi mødes i Gosmer Kirke torsdage kl. 9.30- ca. 10.30 i
ugerne 8-15 (uge 13 er påskeferie): 22. februar, 1., 8.,
15., 22. marts, 5. og 12. april.
Tilmelding på mail til karen.bunemann@hotmail.com
Hvis du vil have mere information er du velkommen til at
kontakte organist Karen Bünemann, tlf. 29243289
Venlig hilsen Karen
08.02.2018/Karen Bünemann/Tove Bjerre (red.)

