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Babysalmesang har haft kobberbryllup, og nu har du måske brug for nye idéer. Find inspiration her.
 
Af Henrik Engelbrekt Refshauge, kirke- og kulturmedarbejder i Haderslev Domsogn
  
Babyer på plejehjem
Kirken bliver relevant i byen på mange måder. Fx afholder vi i Haderslev Domsogn sidste kursus-
gang på et plejehjem i byen. Det er totalt win-win. Forestil dig reaktionen fra både de ældre og baby-
erne. Der er FULD opmærksomhed, og det er ikke altid, alle babyer får lov til at komme med hjem 
igen, men det lykkes næsten hver gang!
 Vi laver et næsten normalt forløb af babysalmesang midt på gulvet i plejecentrets spisestue/aula. 
Det er ikke altid, at de ældre er stået op, selvom vi har en aftale på forhånd. Så går vi lidt rundt på 
gangene og i terapien og inviterer. Sådan forløber det:
 
•  De ældre sidder i rundkreds på hver anden (køre-)stol rundt om »scenen«, så mødrene og baby-

erne på et tidspunkt kan sidde ind mellem dem. Så kan man rigtig følge med i smilene rundt om. 
Babyerne ligger på dyner og voksiposer midt på gulvet i en ring.

•  Som døbefont bruger jeg en skål fra køkkenet på et rullebord, hvor jeg også har alle mine remedi-
er på.
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•  Der er godt nok ikke noget instrument til rådighed, så organisten har fået fri, og vi synger selv 
rummet op. De ældre nyder at få lov til at synge med på de salmer, de så sjældent får genoplevet 
(husk sangark til dem), for jeg bruger næsten kun salmer og bibelvers til babysalmesang. Hvorfor 
spilde tid på at lære mødrene »verdslige« sange, som de kan høre på YouTube og i musikskolen? 

 
Bagefter inviterer plejehjemmet nogle gange på kaffe og saftevand. Det er skønt samvær, hvor man 
risikerer en tåre i øjet.
 
   
Babysalmesangsafslutningsgudstjeneste med brunch
Hvordan kombinerer man en god afrunding af et dejligt samvær gennem ti gange i kirken med mu-
ligheden for at faddere, familie og venner kan få et indblik i, hvad vi har oplevet sammen, samtidigt 
med at lede videre ind i kirkens fællesskab? Man laver en babysalmesangsgudstjeneste.
 
Vi blev inspireret af Lemvig Kirke, og fik materiale fra dem, som vi omarbejdede til sønderjysk men-
talitet. Afslutningen forløber således:
•  En præst medvirker med en ultrakort andagt og bøn og kigger gerne ind et par gange før for ikke 

pludselig at dukke op som en fremmed på holdet. 
•  Vi bruger nogle af de bedste elementer fra undervisningen og vender med front mod kirkerum-

met, så menigheden kan opleve og tage billeder fra deres plads. For de er ikke publikum, men 
menighed, og deltager med deres sang. Fx synger vi primært kun første vers af salmerne til dag-
ligt, men ved babysalmesangs-gudstjenesten har vi jo hjælpere med og kan synge flere vers. 

•  Jeg trykker et sangblad, da enkelte sange ikke står i salmebogen. Så har de også noget at tage med 
hjem. På sangarket er der også links til Facebook og hjemmeside. 

 
Efter gudstjenesten går vi over i kirkens lokale, hvor vi spiser brunch. Alle har taget noget med til 
bordet, og jeg laver kaffe og te. Det er overdådigt, og bedstemødrene elsker at kunne bage og kokke-
rere. Selvfølgelig har jeg en stabel foldere med om sognets børneaktiviteter, som jeg fortæller om.

Babysalmesang på Facebook
Del erfaringer og oplevelser, sange og fagter, danse og idéer på https://www.facebook.com/babysal-
mer/?fref=ts uanset om du er sanger/underviser eller deltager. Du skal bare ind og synes godt om.
 
 
YouTube-videoer og forløb
Da jeg startede med at lave babysalmesang, støvsugede jeg YouTube for idéer til salmer, fagter og 
danse. Da materialet var meget mangelfuldt, optog vi sidste år det meste af det repertoire, vi bruger i 
Haderslev Domsogn. Du kan finde en del af det på Domkirkens YouTube-kanal og stjæle med arme 
og ben [ https://www.youtube.com/channel/UCZjQ4KqmQfLNm03ir0LGThw ]
 
Se også nogle af de liturgier og forløb vi bruger i Haderslev Domsogn [ http://www.hado.dk/sangfor-
løbsmåbørn ]
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Salmelegestue for dagplejen
Vi drømmer om at invitere en dagplejegruppe med fire-syv dagplejere på besøg i kirken med en uges 
mellemrum. Nogle steder har kommunen sagt god for det. Nogle dagplejere er gode til at synge, men 
kender ikke så mange salmer/rytmer. Andre er ikke så musikalske. Mange vil tage imod tilbuddet 
med kyshånd, hvor vi kan bruge elementer fra babysalmesang og fra »Salmeleg« – læs mere i artiklen 
»Postbabysalmesang«.
 
Alle – både babysalmesangere og salmelegsfamilier – bliver automatisk tilmeldt kirkens familieny-
hedsbrev, som sendes hver anden måned. De accepterer dette ved tilmelding til aktiviteterne. 
[ http://www.hado.dk/%20tilmeldingbabysalmesang ]


