OM BIRGIT SOFIA KJÆR
Uddannet fløjtenist fra musikkonservatoriet; har gennem mange
år arbejdet med undervisning foruden at virke som fløjtenist i
forskellige sammenhænge. Her i Voldum og Rud kender vi
Birgit fra hendes smukke fløjtespil ved
musikgudstjenester gennem mange år.
Uddannet instruktør i
babysalmesang v/ Karin Elkjær.

VOLDUM-RUD MENIGHEDSRÅD
INVITERER TIL

BABYSALMESANG
I VOLDUM KIRKE

Arbejder desuden med kristen
spiritualitet, bøn og meditation.
Se mere på www.birgitsofia.dk

8 FREDAGE
I EFTERÅRET 2018

BABYSALMESANG I VOLDUM KIRKE
Kom og vær med til at skabe en rolig og
nærværende stund sammen med din baby.
Kirken danner rammen for babysalmesangen,
og det er en særlig glæde at være tilstede med
sit barn i sådan et rum. Babysalmesang er et
tilbud til babyer fra 2-9 måneder og deres
mor, far, bedsteforælder eller en anden voksen.

BABYSALMESANG FINDER STED
disse otte fredage i tidsrummet 9.30-10.15:
31. august
7. september
14. september
21. september
28 september
5. oktober
12. oktober
26. oktober

I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn.
Spædbørn, som stimuleres musikalsk, pludrer mere, er mere
fysisk aktive og mere interesseret i social kontakt.
Babysalmesang giver babyer og forældre en stjernestund sammen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

Hver gang byder på 45 minutter i kirkens smukke rum, hvor vi
synger årstidens salmer, remser, bruger rasleæg, tørklæder,
klokkespil, fingerbækner, stjernehimmel, faldskærm, sæbebobler,
bolde, danser - kort sagt: Alle sanser vil blive stimuleret.

For deltagelse gælder først-til-mølle-princippet.

Herefter nyder vi en kop kaffe/te sammen - stadig i kirkerummet.
Der kræves ingen andre forudsætninger for at deltage, end at
man har lyst til at have en hyggelig stund sammen med sin baby.
Tværfløjtens varme og beroligende lyd vil indgå.

Der vil blive oprettet et hold på max. 10 børn.

Deltagelse er gratis.
Instruktør er Birgit Sofia Kjær (se bagsiden)
Tilmelding til Birgit Sofia Kjær på
birgitsofia4@gmail.com eller 26 64 34 40.

