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Sneltvedt GospelKids er et ganske nytt 
skudd på stammen når det gjelder sang 
og musikk i Gjerpen. 

På Sneltvedt hadde korvettarbeidet for 
barn i barneskolealder vært drevet med 
suksess i mange år. I 2004 lanserte 
Cathrine Mustvedt en ide om å gjøre 
noen endringer og Sneltvedt Gospel-
Kids så dagens lys. Det ble straks en 
stor suksess. 
Musikk på CD – såkalt play back 
– gjør at det er fullt orkester til enhver 
tid. Barna får med hver sin CD og kan 
sangene godt. Foreldre har fortalt meg 
at de nok også kan de fl este sangene 
etter uttallige spillinger på bilturer og i 
hjemmet.

GospelKids har øvelse hver onsdag kl. 
17.30. Alle får påminnelse og beskje-
der på SMS på onsdager. Etter en halv 
time med sang og musikk, er det annet 
program. I det siste har det vært tema-
grupper med dataspill, dans og drama, 

tegning og spill. Sneltvedt bedehus har 
mange rom og alle rom, inkludert kjøk-
kenet, tas i bruk.

Cathrine Mustvedt er dirigent og 
primus motor. Hun er fl ink til å komme 
med nye ideer og opplegg.  I tillegg 
er det 5 voksne ledere og 4 ungdoms-
ledere. Disse har vært med tidligere og 
fortsetter som ledere. 

Jeg stilte noen spørsmål til Helene 
Nærum Narmo

- Hva liker du best med Sneltvedt 
GospelKids?
- Jeg liker ganske godt å synge og å 
vinne ting på utlodninga.

- Hvor lenge har du vært med på Gos-- Hvor lenge har du vært med på Gos-
pelKids?
- Gått der 93 ganger. Når jeg har vært 
der 100 ganger får jeg premie.
Jeg har allerede fått noen premier 
– bok og CD og gode greier.

- Hva får du når du har vært der 100 
ganger?
- Det vet jeg faktisk ikke. 
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Victor Aaltvedt 
svarte slik:
- Hva er morsomst 
på Gospelkids?
- Utlodning.

- Synger du solo på 
noen sanger?
- Nei, men jeg har 
gjort det. 
Men det er litt fl aut.

- Hvor lenge har du vært med i koret?
- 121 ganger. 

-Hva gjør dere alltid til slutt på Gospel-
Kids?
- Vi synger og har fortelling og sånt. Og så 
leser vi fra Bibelen.                           nts

Mathilde 
Sageie, 
Joanna 

Teigland 
Ruding, 
Victoria 

Mørch 
Jonassen

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no

Victor Aaltvedt

Kirkens SOS
i Telemark trenger fl ere

MEDARBEIDERE!
For å bli frivillig medarbeider i 
Kirkens SOS må man gjennom et 
40-timers kurs. I Telemark starter vi 
opp kurs over nyttår. Men allerede 
nå i høst ønsker vi at folk skal ta 
kontakt hvis de ønsker å bli medar-
beidere. 
Kirkens SOS lover å ta godt vare på 
sine medarbeidere. Opplæring, vei-
ledning og kursing underveis holder 
høy kvalitet. De frivillige medar-
beiderne våre er menn og kvinner 
som har det felles at de er interes-
sert i mennesker og ønsker å gjøre 
en tjeneste. De har forskjellig alder 
og bakgrunn. Og de er en fantastisk 
bukett medmennesker som ønsker å 
bli enda fl ere. Det de alle sier, er at 
tjenesten også er veldig berikende 
for eget liv. 
Interesserte kan ta kontakt med 
Kirkens SOS i Telemark på telefon 
35 58 78 00. 

Med hilsen 
Ellen Dahlgren Doksrød.

Fungerende daglig leder


