Dekkoperasjon ved kirken

Bibler og salmebøker var byttet ut med
kompressorer og luftverktøy. Ved Helgerud kirke
FULL SERVICE: Av med vinteren og
skaffet hjulskift i helgen kroner i reisekassen til
på med sommerdekk. Gunnar Larsen
Oslo Bach-kor.
(til høyre) løsner hjul ved Helgerud
kirke. BEGGE FOTO: ANETTE
Per Erik Hagen
OSKAL
Køen var til tider lang, men det så ikke ut til å plage Bestill bilde
noen. For like utenfor kirkedøren kastet tjenestevillige medlemmer av Oslo Bach-kor seg over
stadig nye hjul.
Hva gjør man når det er drøye tre uker igjen til koret skal til Krakow i Polen på 15 års
jubileumsreise og hovedsponsoren har kastet inn håndkleet?
- Målet vårt er å tjene 30.000 kroner på denne dugnaden, sier leder Karin Dokken i koret som
måtte hente navn i nabokommunen fordi Bærum Bach-kor allerede var oppfunnet.
Utstyret i orden
I et kor er mange profesjoner samlet. og mange nevenyttige medlemmer. Dermed var det ikke
noe problem å samle nok kompressorer, jekker og annet utstyr til å løsne vinterdekk og skru
på sommerdekk til fornøyde bileiere.
- Jeg fikk en lapp på bilen i går da jeg handlet på Kolsås, forteller Alf Godager fra
Blommenholm.
Dermed bar det opp til kirken søndag ettermiddag medbringende et stykk rød Volvo med
påskrudde vinterdekk og sommerdekk inni.
En helg til
Prisen på 200 kroner var heller ikke avskrekkende, og for 100 kroner ekstra vanket det
hjulvask for dem som ville. I ventetiden bød koristene på visesang, kaffe og vafler.
For dem som beholder vinterdekkene på til etter påske er også sjansen der 26. og 27. april,
bare to dager før koret setter kursen sørover for å synge med polske musikere.
- Vi fikk inn 9.000 kroner lørdag, og det er travlere i dag, sa Karin Dokken søndag.
På strak arm lover hun at dette tilbudet er kommet for å bli.
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FORNØYD KUNDE: Alf Godager reiste til kirken søndag. For å skifte dekk.
Bestill bilde

