i Lillerød og Blovstrød Kirker
Efterår 2017

Kom og se og vær med ...

i Lillerød Kirke og Blovstrød Kirke
for babyer og forældre

og musikalsk påvirkning af de allermindste

musik, bevægelse, dans og sanglege

musik, leg, livsglæde og hygge for store og små

Alting tyder på, at de musikalske
påvirkninger, barnet modtager i
de første leveår, er med til at forme
det senere forhold til musik sammen
med barnets personlighedsudvikling
og sociale vækst.

PUF

klokker
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Erle
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Vi genopfrisker de gamle, kendte
salmer, børnesange og remser og
føjer nye til. Lær at være sammen
med dit barn på en ny måde
gennem musik, dans
og sanglege og giv
musikkens gave
videre til dit barn.

Gummi

I babymusikundervisningen søger
vi at give denne udvikling et kærligt
skub gennem musik og bevægelse.

Kære mødregruppe – skal vi fortsætte her?
Kære mor og far – skal vi tilmelde os?
Hvem, hvor og hvornår?
6 gange babysalmesang i hver kirke,
evt. i sognegården, hvis kirken er
optaget p.g.a. bisættelse e.lign.
Torsdag formiddage 10.30– ca.12.
I Lillerød Kirke
14. og 28. september
12. oktober
2., 16. og 30. november
I Blovstrød Kirke
7. og 21. september
5. og 26. oktober
9. og 23. november
Bagefter hygger vi os hver gang med
kaffe, te, saftevand, frugt og boller.

De voksne
Musikpædagog og børnekorleder
Maria Blum Bertelsen står for undervisningen af de små i samarbejde
med sognepræst Elsebeth Hougaard
Jensen.
Betaling
Man lægger hver gang 20 kr. i en
indsamlingskurv til hjælp til børnearbejdet i verdens brændpunkter.
Evt. ved Mobile Pay 24 77 20 53
Med kærlig hilsen
Blovstrød Kirke
Kærvej 20
3450 Allerød

Lillerød Kirke
Kirkehaven 5
3450 Allerød

Kontakt og oplysninger
Sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen.
tlf. 4582 9480 el. 2943 6390
mail: ehj@km.dk
Tilmelding er nødvendig af hensyn til vores planlægning.
Du kan melde dig til:
• på Lillerød Kirkes hjemmeside:
www.lilleroedkirke.dk
• på Blovstrød Kirkes hjemmeside:
www.blovstroedkirke.dk
• hos vores kordegn på telefon 48 17 15 44
Læs mere på:
www.lilleroedkirke.dk eller
www.blovstroedkirke.dk

På musikalsk gensyn
i Lillerød og Blovstrød Kirke
Sognepræst Elsebeth
Hougaard Jensen
og musikpædagog
Maria Blum Bertelsen

