
TID FOR HJEM! 
 

Det er virkelig ikke lenge til vi flytter til nye lokaler på Nesttun! Vi gleder oss og tror at 
dette blir supert for Kristkirken – og for andre i byen og bydelen! Vårt ønske er at huset 

også kan benyttes til kurs, selskaper, forestillinger, forelesninger, eksamensavvikling, 
dansetrening, filmvisning, konserter og annet. 

 
Alle som har investert i hus, vet at det koster. Det gjelder også innredning! Om man skal ha 

seks stoler til sin 60 kvm leilighet, blir det fort dyrt. Vi holder på å innrede 1800 kvm..! 
 

Husets eier – Slåtthaugvegen 21 AS – investerer mye i bygget. En stor garderobe omgjøres 
til en attraktiv kafé. Et toalettområde blir et flunkende nytt kjøkken. Plattformen utvides. 

Et øvingsrom skapes. Vegger males. Og mye mer. Som primære leietaker har også 
Kristkirken kostnader; Vi sørger for teknisk oppgradering, utstyr og øvrig inventar. 

 
I den anledning drar vi denne høsten i gang en innsamlingsaksjon! Vårt håp er å få 1 million 
kroner, der 60 % av dette er tiltenkt lyd, lys og skjerm. Dette er vårt første mål, men jo mer 

vi får inn, jo mer vil bygget løftes – til glede for mange flere enn oss i Kristkirken! 
 

På ulike måter gyver vi derfor nå løs på innsamlingen; gjennom høstbasar lørdag 
16.november, en spleis.no-aksjon i slutten av oktober, og gjennom en ekstra bygg-kollekt 

hver måned på gudstjenestene. I tillegg håper vi på at mange har lyst å være med å gi 
utover dette – ja, være med å se vårt nye hus få bli et innbydende og attraktivt hjem! 

 
Om du vil være med på å gi en «innredningsgave», så kan du gjøre det på to måter: 

 
a) Konto 3624.51.66154 - merk med «tid for hjem». 

b) VIPPS - nr. 69915. 

 
På www.kristkirken.no ser du hvor langt vi er kommet i innsamlingen! 

 
 

Noen bilder fra ombyggingsarbeidet: 
 

     
Her bygges «Speilsalen»        Ny, utvidet plattform!   Oppgraderte kontorer 
 
Dette blir bra!! Innflytting nærmer seg med stormskritt – etter planen blir det ved årsskiftet (2019/20) 


