
VELKOMMEN TIL BABYSANG 2020  
 MOSS OG JELØY KIRKER, OPPSTART I UKE 36 

 

Babysang, gratis tilbud for alle 
Musikk stimulerer alle sansene våre og er en viktig kommunikasjonsform mellom liten og 

stor. Babysang handler om nettopp kommunikasjonen mellom foreldre og barn, gjennom 

sang, musikk og dans. Vi ønsker å formidle sangskatter, rim og regle, et varmt fellesskap og 

kirkens kulturskatter. Her er det rom for alle, håper vi ser deg😊😊  

Vi starter opp i uke 36 (31.aug og 02.sept). Vi kjører samme opplegg i begge kirker, så du 

kan gå der det passer deg best. 

Jeløy kirke: Mandager kl.12.15  
Moss kirke: Torsdager kl. 10.30 

OPPSTART I UKE 4, OG TILBUDENE  ER GRATIS.
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Musikk stimulerer

sansene våre, og
er en viktig

kommunikasjonsform

mellom liten
og stor.

Gjennom sang og
musikk, rim og

rytme, dans og bevegelse 
stimuleres også

barnets språklige
og motoriske

utvikling.

Gjennom sang,
musikk, lek ogmåltidsfelleskap kan vi også ha det trivelig sammen. Her er detrom for alle!

Musikkgrupper
og familiesamlinger



BABYSANG, 0-1 år:
Vi tilbyr samme opplegg i begge kirker, så her kan du velge den dagen 
som passer best. Ta med eget teppe til din baby. Enkel servering med 
te/kaffe etter musikksamlingen for de som har tid til  å være litt igjen. 
Ta gjerne med matpakke!

JELØY KIRKE:  Mandager kl. 12.00-12.45, kaffeprat etter samlingen.
 Oppstart 24. januar!

MOSS KIRKE: Tirsdager kl. 11.00-11.45, kaffeprat etter samlingen.
 Oppstart 25. januar!

MINIKLANG, 3-5 år:
JELØY KIRKE:  Onsdager fra kl. 17.00-17.45 (Unntatt dager det er
 familiedag). Musikksamling med sang, spill og lek.
 Avslutning i kirkerommet. Oppstart 26. januar!

FAMILIEDAG:
En onsdag i måneden inviteres familier til et felles varmt måltid,
alderstilpassede aktiviteter og samling i kirkerommet.
Tilbudet er åpent for alle, men vi  ønsker påmelding
hver gang pga matberegning.

JELØY KIRKE:  Onsdager fra kl. 16.30-17.45.
 Merk datoene: 9. februar, 9. mars,
 6. april og 4. mai.

LURER DU PÅ NOE, så ta kontakt med menighetspedagog
Else Buttedal Haugen - tlf. 482 44 682

else.haugen@kirkenimoss.no

OPPSTART I UKE 4, OG TILBUDENE  ER GRATIS.

Trykk: Møklegaards Trykkeri AS
NO - 1035


