
ALFA MINIGOSPEL 
 
Alfa minigospel er et kor for barn fra 3 år til og med 2. klasse. 
Koret er en del av arbeidet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet (BMV). 
 
Øvelsene er på onsdager fra klokken 17.30 til 18.30 og foregår i underetasjen i Vestre Aker 
menighetshus. 
Naborommet er åpent for ventende foreldre eller andre "følgesvenner"  
Etter ca. halve øvelsen pleier vi å gå inn i foreldrerommet for å ha en liten pause med saft til 
barna og kaffe til de voksne. I tillegg har vi da litt å spise. Ansvar for mat i pausen og rydding 
etterpå går på omgang blant foreldrene (som skriver inn på liste hvilke dager de tar ansvar 
for). NB! Husk ryddingen! 
Etter pausen samles barna igjen i øvingsrommet for en liten andaktsstund før vi øver litt mer 
og avslutter. 

 
 
 
 
 
 
For at de som ønsker det skal ha mulighet til å øve på sanger hjemme har vi laget noen 
foreldrepermer til utlån. Disse kan lånes for en kortere periode (helst ikke lenger enn mellom 
to øvelser). Når en låner med seg en perm skal dette noteres der barnas fremmøte registreres. 
 
 
 
Å være med i Alfa minigospel koster 
for 1 barn kr. 500 per semester, 
for 2 barn kr. 800 per semester, 
for 3 barn kr. 1000 per semester. 
Dette betales inn på giroen som er vedlagt programmet. Barna kan få være på to øvelser for å 
prøve om de vil være med før en betaler semesteravgiften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til pauseansvarlige 
Før pausen: 
• Rydd etter middagen og tørk av bordene 

• Ta gjerne med frukt e.l. I nødsfall: Finn og sett frem kjeks fra lageret 
• Lag og sett frem drikke til barna og kaffe 
Etter pausen:  
• Tørk av bordene 
• Fei/vask gulv i pauserommet 
• Rydd leker 
• Rydd og vask tekjøkkenet, vask opp, rengjør kaffetrakter og dra ut kontakter 
• Kast søppel (i dunk v/menighetskontoret og metall i avfallskontainer på hjemveien)  

  
LEDERE I ALFA MINIGOSPEL 

 
Torill Riborg  995 72 021 
Tone Tønsberg 932 51 410 
Hanne Kristin Sørlid 909 52 606 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM – HØST 2017 
S = dager med superonsdag 

 

23. august Høstens første øvelse! 
30. august S Øvelse 
6. september Øvelse  
13. september Øvelse i Bakkehaugen kirke 
17.september Alfa synger på gudstjenesten i Bakkehaugen kirke.  

Utdeling av 4-årsbok. 
20. september Øvelse 



27. september S Øvelse  
4. oktober Høstferie – ikke øvelse 
11. oktober S Øvelse 
18. oktober Alfas KONSERT! Med kveldsmat etterpå 
25. oktober S Øvelse 
1. november Øvelse 
8. november S Øvelse 
12. november Alfa feirer 25-årsjubileum. Gudstjeneste i Vestre Aker kirke og 

bursdagsfest i menighetshuset etterpå. 
15. november Alfa synger på Eugene Hanssen aldershjem, Stensgata 49, kl. 17.30 
22. november S Øvelse 
29. november Øvelse 

3. desember Gudstjeneste i Vestre Aker kirke. Julemarked og juleverksted i 
menighetshuset etterpå. Alfa synger! 

6. desember S Juleavslutning 
  

AKTUELT FOR BARN 
I VESTRE AKER 

 
Superonsdag 

Ca hver 14. dag, kl. 16.45-18.30. 
Småbarnssang, Alfa minigospel, kafé, Fresco, sport&spill, Ullevål pre Soul Children. 

 
Babysang 

Tirsdager i Vestre Aker kirke kl. 11-12.15. 
Enkel lunsjservering etter sangen.  

 
Ullevål pre Soul Children 

For barn 7-10 år. Øver samme tid som Alfa. 
 

Fresco kor 
For barn fra 10 år. Øver samme tid som Alfa. 

 
Familiegudstjenester 
Vestre Aker: 12.11., 3.12. 

Bakkehaugen: 17.09., 15.10., 19.11. 
 

Andre aktiviteter 
Familiespeiding i Bakkehaugen. 

 
Følg med på nettsiden: 

www.kirken.no/bmv  
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