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Babysalmesang 
v. Anne-Mette Riis 

Søndag den 12. – tirsdag 14. marts 2023 
 

Kursusgebyret 4.850,- inkluderer kost og logi på Løgumkloster Refugium  
 
 
Søndag 
kl. 12.00-12.30  Frokost på refugiet, hvor vi er indkvarterede. 
12.45 – 13.45 I kirken: Salmer i dans og bevægelse. 
 Vi varmer op sammen og synger salmer med koreografi 
 Og bevægelse. 
14.15 – 17.00 Havesalen eller korprøvesalen - Teori 
 Barnets sansemotoriske udvikling og forbindelsen til hjernen. 
 Babysalmesangens målsætning og metode. 
 Kaffe og sang undervejs   
17.30 Aftensang i kirken 
18.00 – 18.45 Aftensmad 
19.00 – 19.30 Aftensalmer i bevægelse og afrunding på dagen  
 
Mandag  
8.00 - 9.00 Morgenmad og evt morgensang i Kapitelsalen   
9.30 – 9.50 I kirken Anne-Mette har gjort klar i kirken til et lille babyhold, som kommer kl. 

10.00. 
9.30 – 9.50  planen for undervisningstimen introduktion. 
10.00 – 10.45 Babysalmesang med babyhold – Anne-Mette underviser 
10.45 – 12.00 Hvis vi kan bliver vi i kirken og har babysalmesang med dukker og bamser   
12.00- 12.30 Frokost  
13.30 – 17.00 Havesalen eller korprøvesalen 

Teori: Barnets psykosociale udvikling 
Praksis 

 Teori: De historiske tråde – forandringer i forståelse af spædbarnet igennem de 
sidste 50 år. 

17.30 Aftensang i kirken 
18.00- 18.45 Aftensmad  
19.00 Pejsestuen – afrunding på dagen 
 
Tirsdag 
8.00 - 9.15 Morgenmad og evt morgensang i Kapitelsalen 
 Værelset forlades – kufferten kan stå på refugiet 
9.30-11.45 Havesalen eller korprøvesalen 
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Gudstjeneste med babyfamilier. 
Dåbsoplæring – perspektiv på babysalmesang. 
Jeres spørgsmål drøftes – samt repetition af det repertoire I ønsker. 

12.00- 12.30 Frokost og farvel 
 
Medbring en dukke eller bamse med gerne i en god længde ca. 35 - 40 cm lang, samt bogen  
”Salmer i dans og bevægelse”.  
 
Programmet for dagene kan blive justeret undervejs og der vil blive indlagt en fælles gåtur. Senere 
ankomst vil vi gerne have besked om på Kirkemusikskolen. 
 
Tilmelding gøres via www.kirkemusikskole.dk , og  vi vil gerne bede om, at der ved tilmelding 
under rubrikken ”Særlige hensyn”, gives samtykke eller ikke til, om tilmeldte deltagere, kan se 
kontaktinformationer, så samkørsel kan aftales. 


