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Ordet er ditt... 

Kjære naboer, sambygdinger og venner!

Vi som bor på Siggerud trenger et sted å samles – et sted hvor alle føler seg hjemme og trives. I dette 
nummeret av Tema Siggerud har vi valgt å vie mye spalteplass til planlagt signalbygg som skal komme alle 
innbyggerne på Siggerud til gode.

Bygget vi tenker på er den nye Kirkestua som er ferdig prosjektert og nesten ferdig finansiert. Enkelte har 
nok spurt seg om hvorfor vi vil bygge ut en ny og stor kirkestue ved siden av kirken vår og svaret er enkelt; 
Siggerud mangler et forsamlingslokale som stort sett alltid er åpent og som kan romme spennende og 
givende aktiviteter for alle innbyggerne fra de minste barnehagebarna til pensjonistene på Siggerud.

Kirken er initiativtager og kirkestua skal ligge rett ved siden av kirken. Likevel er dette bygget uendelig 
mye mer enn et menighetshus. Her har vi tenkt at det skal være babysang for de minste, seniorkafé for 
pensjonistene, LAN for ungdommen, teateroppsetninger, konserter, utstillinger og fester – med andre ord 
noe for enhver smak. Lokalet vil også være mulig å leie til bursdager, konfirmasjoner og andre anledninger 
hvor man trenger ekstra plass.

Bygget vi ønsker oss vil koste ca. 6 millioner kroner å reise. Så langt har vi spart og samlet 
inn 4,5 millioner. Det betyr at det fortsatt er behov for 1,5 millioner kroner før spadene kan 
stikkes i jorden. Dette er penger vi håper at alle innbyggerne på Siggerud vil hjelpe oss å 
samle inn. Ethvert bidrag vil hjelpe oss å nå målet og det er ikke mye fra hver familie som skal 
til før vi er i mål med finansieringen.

Vår lokale butikkjede opererer med slagordet «litt ditt» - det er nettopp det vår nye, lokale storstue også skal 
bli. Et sted alle kan bruke og ha glede av.

For å hjelpe oss å realisere bygget trenger vi ditt bidrag. Nedenfor er det en QR-kode som kan benyttes til 
å Vippse. Alternativt er Vippsnummer øremerket kirkestua: 621672. Til de som foretrekker gamlemåten er 
kontonummeret som er dedikert til dette prosjektet 1644.06.00062. For å få skattefradrag, merk bidraget 
med givertjeneste og send mail til hb834@kirken.no.

På forhånd takk for for at du støtter opp under tanken om å legge til rette for miljøbyggende tiltak for alle 
oss som er glade i Siggerud.

Hvis du har spørsmål til prosjektet setter vi pris på at du kontakter oss;
• Sokneprest Tom-Egil Nordengen, telefon: +47 915 70 505
• Menighetsrådet v/Andreas Folkvord, telefon: +47 970 55 588

Tusen takk for gaven – den vil bidra til trivsel og miljøbygging i bygda vår!

Andreas Folkvord 
Leder, Siggerud Menighetsråd 



Den opprinnelig kirkestua ble i sin tid bygget som 
et bårehus, på dugnad i 1930. Et lite gravkapell, 
hvor kisten kunne stå. I 1980 årene ble Kirkestua 
ombygget, også denne gang på dugnad, med 
kjøkken og toaletter. Tidene forandrer seg, og 
mennesker forandrer seg. Også menighetslivet er i 
endring, og kirken ønsker å være en levende aktør 
i lokalsamfunnet, ikke en museumsgjenstand til 
pynt. Vi jobber for å bygge et lokale som kan brukes, 
hele året. Som er varmt, lyst og trivelig. Uten mus 
og maur, og uten kloakklukt. Ikke minst ønsker vi 
oss et hus med god plass til mange mennesker 
og mange forskjellige aktiviteter. Et hus som er 
utformet slik at det passer for alle, liten og stor. 
Særlig savner vi i dag et skikkelig storkjøkken, med 
en rask oppvaskmaskin. Og ikke minst toaletter 
som er utformet slik at alle kan benytte seg av dem. 
Det skulle bare mangle, i en kirke hvor vi sier at vi 
tar imot alle mennesker. Det er et savn at byggene 
våre ikke er bedre tilrettelagt for mennesker med 
fysiske utfordringer. Vi vil gjerne gjøre noe med 
det. Men vi trenger din hjelp. 

Dagens kirkestue er gammel, slitt og ikke tilpasset 
dagens behov. Lokalet er ikke tilgjengelig for  
handicappede og både kjøkken og toalettfasiliteter 

er utdaterte. Det hjalp heller ikke at et tre veltet 
over taket på bygningen for en tid tilbake siden og 
slo hull i taket og skadet vegg og omkringliggende 
strukturer. 

Vi har et ønske om at kirkestua på Siggerud skal 
være et samlingspunkt for beboere i alle aldre på 
Siggerud og et sted hvor alle, uavhengig av alder, 
kjønn og interesser kan møtes og føle seg hjemme.

Det siste halvannet året har vi mange ganger hørt 
oppfordringen om å bli med på dugnad. Det har 
handlet om å ikke bidra til smitte i samfunnet 
vårt, slik at det kan holdes mest mulig åpent. Og 
vi i kirken på Siggerud gleder oss veldig over at vi  
igjen kan holde åpent mer og mer som normalt. 
Og vi vil gjerne holde mer åpent enn det vi har 
gjort de siste årene. Vi ønsker nemlig ett større hus 
hvor vi kan samles til mange forskjellige aktiviteter. 

En ny storstue for alle på Siggerud – Kirkestua

Hvorfor ny Kirkestue?

Bilde til høyre og nede til høyre er fra årets Barnas Dag. Med den pågående 
pandeminen ble det laget et mindre opplegg for barna på Siggerud med 
snekkerbu og ansiktsmaling. I normale år er dette et stort arrangement åpent 
for alle. -foto: Tom Egil Nordengen

Bilde under til venstre: Her er et knippe konfirmantledere som ønsker et  
sted på Siggerud med god åpningstid. Bildet er fra de var på leir med Ski- 
konfirmantene for å hjelpe til. - foto: Lene Beate Østerås



Siggerud er et lite tettsted i vekst som ønsker å være kjent som et trygt, respektabelt og godt familie-
samfunn. En viktig hjørnesten i ethvert lokalsamfunn er et sted hvor folk kan møtes for å dele opplevelser, 
for å feire og for å engasjere seg i felles aktiviteter. 

Alle barn, og kanskje spesielt de som ikke er engasjert i idrett, speideren eller korpset trenger et trygt og 
rusfritt alternativ hvor de kan sosialisere, knytte bånd og utvikle en god selvfølelse. Samtidig vil det være 
godt for de eldre på Siggerud å ha et samlingssted som er spesielt tilrettelagt for deres behov. Man kan sågar 
si at alle som bor i et lite lokalsamfunn trenger et sted hvor de kan feire viktige anledninger som bursdager, 
jubileum, bryllup, dåp og konfirmasjon. 

Uten et felles samlingssted er det vanskeligere å knytte oss som bor på Siggerud nærmere hverandre. 
Tenåringer står i større fare for å ta dumme valg, og eldre blir mer isolerte. Tettstedene rundt Siggerud er 
for langt unna, kollektivtilbudet er mangelfullt og Siggeruds alternative samlingssteder har for smale bruks-
områder til å møte innbyggernes behov.

Løsningen for å bygge lokalsamfunn og utvikle Siggeruds identitet: 

Siggerud Kirke, et sentralt og tidløst landmerke, har et hjerte for lokalbefolkningen og en visjon for hvordan 
alle vi på Siggerud kan komme nærmere hverandre. Kirken vår har i over 115 år sett og forstått behovene til 
Siggerudboerne, og har en lang tradisjon for å nå ut til barn og unge i bygda. Nå har Siggerud Kirke utviklet 
en plan, satt til side areal og sikret store deler av finansieringen som kreves for å bygge den nye kirkestua – et 
lokalt, sosialt og inkluderende sted hvor alle på Siggerud kan møtes.  

Vi trenger deg:

Tidligere Ski kommune, Ski kirkelig fellesråd (nå Nordre Follo kirkelige fellesråd) og Siggerud menighet har 
alle bidratt med midler for å realisere kirkestua. Vi er veldig nær, men trenger fortsatt økonomisk hjelp for å 
komme helt i mål med vår visjon om et felles samlingssted for alle oss som bor på Siggerud. Vi håper at du 
etter å ha lest denne teksten får inspirasjon til å bidra til vårt prosjekt – tross alt er vi på Siggerud kjent for 
dugnadsånden, og for å stå sammen når det gjelder.

Les historien om hva kirkestua skal være for beboerne på Siggerud, og om hvordan nettopp du kan bidra 
her på prosjektets hjemmeside. Hvis du føler at du allerede vet nok kan du også sende ditt bidrag direkte på 
Vipps til nummer 621672 – Kirkestue Siggerud. For å få skattefradrag, merk bidraget med givertjeneste og 
send mail til hb834@kirken.no.

Takk for at du bryr deg, og bidrar! 

Alle trenger et sted å samles - hvor de føler at de hører hjemme!

Til høyre er illustrasjonsbilde av den nye kirkestuen tegnet av Bernt Bekke 
arkitekter. Det er også plantegning av kirkestuen slik vi ser for oss at den 
kan bli. Dette er snittegning, og plan over hovedetasjen. I tillegg vil det bli 
en kjelleretasje og en loftsetasje. 





Fakta om givertjenesten / hvordan gi:

Summen vi mangler for å realisere bygget er 1,5 millioner kroner og ethvert bidrag stort som smått har stor 
verdi for oss.

Det er 3 måter du kan bidra økonomisk:
1. Bruk QR koden som sender deg direkte til Vipps hvor du kan gi et valgfritt beløp
2. Bruk Vippsnummer 621672 for å giu et valgritt beløp
3. Bruk bankkontonummer 1644.06.00062 for å gi en gave
4. Kjøp et trykk i linosnitt av kirken.

Når bygget skal settes opp vil vi også ha behov for dugnadshjelp. Hvis du vil bidra med arbeidskraft, godt  
humør eller noe å bite i når arbeidet starter setter vi pris på at du melder din interesse til hb834@kirken.no

Dersom du ønsker, og kvalifiserer for å få skattefradrag på gaven, merk den med givertjeneste og send mail 
til hb834@kirken.no.

For mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/nordre-follo/
menigheter/siggerud/kirkestue2/kirkestua/

Hvordan kan du bidra?

Tidsplan

Kunstneren Bård Tjelta har laget et fantastisk trykk av kirken 
vår på Siggerud. Trykket er laget i et svært begrenset opplag 
på 30 nummererte eksemplarer.

Trykket måler 21x23 cm og er laget i linosnitt.

Prisen for dette unike trykket er 1 500 kr og inntektene fra 
salget går uavkortet til finansiering av den nye Kirkestua på 
Siggerud.

For å kjøpe trykket kan du ta kontakt med Hanne Børresen 
på Kirkekontoret, telefonnummer: 982 41 142



Dette skjer i høst

JUBELGJENGEN – barnekor for alderen 3-6 år, starter opp mandag 30. august og har øvelser hver mandag 
kl 17:30-18:15 – velkommen!

Utdeling av 3-års bok – mandag 20. september.

Tweensklubb i Langhus kirke – for alle i 5.-7. klasse - onsdagene 22. september, 27. oktober og 24. november 
kl 17:30 – 19:00.

Kirkerottesamling for 5-åringer, tirsdag 21. september.  
Det blir også Kirkerotteteater i Langhus kirke søndag 31. oktober kl 14:00.

Utdeling av 4-års bok - søndag 24. oktober.

Lys Våken – for alle i 6. klasse - vi overnatter i Langhus kirke – 27.-28. november.

Oi, se – samling for 2-åringer – tirsdag 30. oktober.

Invitasjoner til de enkelte tiltakene kommer i posten – følg også med på Facebook-siden vår for informasjon - 
https://www.facebook.com/siggerudkirke

Høstens aktiviteter

Dette symbolet (Et hjertesymbol) i 
gudstjenestelista  

viser at arrangementet er en  
del av trosopplæringen i Siggerud 

menighet.

Gudstjenester i Siggerud Kirke
Dato Kl Merk

24.10 11.00 Familiegudstjeneste

07.11 11.00 Allehelgensgudstjeneste med minnedel

21.11 11.00 Gudstjeneste

28.11 16.00 Lysmesse

05.12 19.00 Ung messe

12.12 11.00 Fellesgudstjeneste Langhus og Siggerud

12.12 18.00 Vi synger julen inn

24.12	 13.00	 Julaften

24.12	 14.30	 Julaften

24.12	 16.00	 Julaften

25.12	 11.00	 Høytidsgudstjeneste

09.01 16.00 Juletrefest

16.01 11.00 Gudstjeneste

30.01 11.00 Gudstjeneste

13.02 11.00 Gudstjeneste

27.02 11.00 Fellesgudstjeneste Langhus og Siggerud



Menighetsrådet er øverste ansvarlige organ for 
bladet.Redaksjonskomité: Tom Egil Nordengen, 
Andreas Folkvord, Matilde Opsahl, Terje Tjelta, Hanne 
Børresen, Janne Bigseth (layout og korrektur).

Vil du være med å lage Temasiggerud? Har du forslag 
til innhold/bilder? Meld gjerne din interesse til 
tn543@kirken.no.

For å komme i kontakt med Siggerud Menighet: 
Kirkekontoret: tlf. 67 20 82 00

Følg oss gjerne på kirken.no/siggerud. 
Instagram: siggerudkirke.

Besøksadresse/ postadresse kontorer: 
Langhussenteret 3A, 1405 Langhus

Siggerud Kirke er på 
facebook! Besøk oss på: 
http://www.facebook.com/
siggerudkirke
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helt på tampen...

Tom Egil Nordengen
Sokneprest i Langhus og Siggerud 

tn543@kirken.no – 91570505
Matilde Opsahl

Kapellan i Langhus og Siggerud

MO466@kirken.no – 97647413

Hanne Børresen
Menighetsforvalter Langhus og Siggerud menigheter

Hb834@kirken.no – 982 41 142

Kristin Hallandvik Svendsen
Menighetspedagog

KH845@kirken.no – 41338584

Lorenzo Nardocci
Kantor 

LN695@kirken.no – 93626918

Bruno Førre Nardocci
Klokker

Josefine Margrethe Nordengen
Klokker

Vibeke Bråten
Renholder

Ansatte


