Babyer i alderen 3-18 mnd (med forelder)
er velkomne til å være med på

BABYSANG
i Namsos kirke

De vakreste stemmene et barn vet om er mors og fars stemmer.
Bli med og syng med den stemmen du har!
- og gi ditt barn en god opplevelse av trygghet og nærhet 

Trosopplæringen i Namdal

Vårt mål for

-samlingene er å
være med på å bygge positiv tilknytning mellom
foreldre og barn gjennom rytme og musikalitet, samtidig
som vi ønsker å være med på å fremme nærhet til kirka
og det den står for gjennom noe kristen tekst brukt i
samlingene.
Babysangen fungerer også som en møteplass for
spe-/småbarnsforeldre i samme situasjon, så derfor har
vi satt av god tid til uformelt sosialt samvær.
OG merk: Det stilles INGEN krav til sangstemme
eller noe annet .
Dette passer for alle som har lyst.

her skal vi

synge, gynge
og kose oss med
rim og regler.

Vi treffes mandager i oddetallsuker,
kl 10.30 – 12.00
i Namsos kirke/menighetssal
Datoene annonseres på Facebook. Søk opp gruppen «BABYSANG
Namsos kirke», eller ta kontakt med trosopplærer, og ansvarlig for
babysangen, Elisabeth Moen Rørvik (996 40 226).

Vi prøver å få til en fast gjeng på rundt
10 babyer (med forelder/foresatt!) som møtes gjennom en hel
sesong, men man blir uansett med bare de gangene det passer,
og kommer så ofte man selv ønsker.
I babysangkurset synger vi ulike barnesanger, både med og
uten bevegelser til, noen med og noen uten kristent innhold.

Selve sangstunden varer i ca 30
minutter.
Etter sangstunden er det tid for
kaffe/te, «bollemat» og en
hyggelig prat.
Ungene har mulighet for å leke.
Man gir selvfølgelig barnet mat
og stell underveis, når det er
behov for det.

Kom og prøv, og se om dette er noe for dere, eller
«bestill en trosopplærer» som kan komme hjem til
dere for en demonstrasjon i barselgruppen!
For «bestilling», påmelding og/eller spørsmål, ring/sms
til trosopplærer Elisabeth Moen Rørvik (996 40 226)
(eller send mail til elisabeth.moen.rorvik@kirken.namdal.no), ELLER:

BLI MED I FACEBOOKGRUPPEN

BABYSANG Namsos kirke
og få oppdatert informasjon og påminnelser om hva som skjer 

Beste hilsen trosopplærer Elisabeth Moen Rørvik
HUSK påmelding til tlf 996 40 226  eller i Facebook-gruppen!

Trosopplæringen i Namdal

