BRÆNDKJÆR SOGNS
MENIGHEDSRÅD

Kolding, 12. februar 2015

Til Kolding Provstiudvalg
Eilersvej 6
6000 Kolding

Ansøgning om midler fra initiativpuljen
Brændkjær sogns menighedsråd søger hermed om midler fra provstiets initiativpulje til
et nyt initiativ, som vi har prøvekøfi en enkelt gang i januar måned. Det drejer sig om:

Godmorgensang.
Ideen er nærmere beskrevet af kirke'og kulturmedarbejder Anne Mette Meyer

i

vedhæftede bilag,

Omkostningeme ved arrangementet udgør pr. gang:
Honorar til musiker:
Forplejning:
4 kirketjenertimer

1000 kr.
500 kr.

6s0 kI.

Vi ønsker at afvikle arrangementet 4 gange årligt og søger derfor om 8600 kr.

Wienberg,

Brændklær sagns menighodsåd v/ lormand Poul Wlenberg, Meløvænget 18, 6000 Koldlng. Tlf.51 90 82 23

Godmorgensang i kirken
-syng og dans weekenden i gang for 1-6 årige og deres voksne!

Hvad:

til salmer og børnesange for hele familienvf kirke- og
Anne
Mette
Meyer fmusikpædagog) og Michael Olsen, jazzmusiker.
kulturmedarbejder
Man skal ikke tilmelde sig, men kan blot møde op.
Efter vi har'sunget af er der kaffe og frugt, så vi har mulighed for at hilse på hinanden.
Sang, dans, spil og bevægelse

Hvornår:
Lørdagformiddag kl. 10.00-11.00 i Brændkjærkirken. I første omgang 4lørdage om året.

Hvorfor:

o
o
o
.

for at udbrede salmesang, sangglæde og tilhørsforhold til kirken.
Her er tale om at hele familien kan komme til en aktivitet i kirken med friske børn!
Særligt fædrene har endelig mulighed for at være med! På de mange eftermiddagsrytmikhold for småbørn er det ofte mor og 1 barn, der kan komme afsted.
Godmorgensang er en god lejlighed til ses igen, når man har gået til rytmik sammen.
Rytmikken kører ofte kun i 5 uger og her giver Godmorgensang mulighed for at
vedligeholde de gode relationer mellem familierne [og den enkelte familie og kirken)
Godmorgensang er interessant for fædrene, i det at vi er mange sammenl
En herlig mulighed

Hvordan gik den første Godmorgensang i kirken d.10.1 ZOLS?
o Der mødte 80 sangglade børn og forældre op trods orkan!
o Vi sang og dansede os til en herlig start på weekenden!
o Der var vældig mange fædre med!
o Mange spurgte efterfølgende til hvornår der skulle være Godmorgensang igenl
Godmorgensang har udviklingspotentiale !
o Godmorgensang kan let krydres med en godmorgenhistorie! Bibelfortælling!
o Godmorgensang kan få besøg af sangglade børn fra Spirekor og Børnekor og
rytmikhold. Altså et uformelt rum for at prøve de tilegnede færdigheder af sammen
med andre!
o Godmorgensang vænner familier til at ramme kirken i weekenden sådan omkring kl.
10!

