
NYHETSBREV FRA KIA NORGE
Her kommer noen smakebiter fra
arbeidet vårt!

Ferieaktiviteter
KIA i Rogaland, Oslo og Agder har fått støtte fra DAM-stiftelsen til å arrangere
ferie,- og fritidsaktiviteter for innvandrerfamilier.
I Stavanger storkoste barnefamilier seg med bingo, orienteringsløp og
museumsbesøk. I Oslo var barnefamilier to dager på skisenteret på Trollvannstua. 
Skidag på Eikerapen skisenter ble en flott dag for barn og voksne sammen med
KIA Kristiansand.
Her kan du lese hele saken.

Intervju med generalsekretæren i KIA
Alf Petter Hagesæther har rukket å bli varm i trøya etter drøyt to år
som generalsekretær i KIA.
Hvordan har disse årene vært, hvordan har koronapandemien påvirket arbeidet og
hvilke planer har generalsekretæren for det videre arbeidet i KIA? Her kan du lese
hele intervjuet.

Møteplass for innvandrermenn
KIA har startet ukentlige samlinger for innvandrermenn utenfor arbeidslivet, med
mål om å øke deres samfunns- og språkkompetanse. 
Prosjektet er støttet av IMDi.
Her kan du lese hele saken. 

Slik er vi organisert
KIA består av flere avdelinger og vi jobber spredt i fra Bergen i vest til Stavanger og
Kristiansand i sør, til Oslo i øst og Trondheim i nord. Felles for alle er at arbeidet
drives i en kombinasjon av ansatte og frivillige. Les mer om organisasjonen KIA.

 

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?
KIA trenger DEG og du kan bidra på mange ulike måter! Vi i KIA jobber hver dag for
å støtte konvertitter og hjelpe innvandrere inn i det norske samfunnet. Engasjer deg
som frivillig i en eller flere av våre aktiviteter, gi en gave, start
en innsamlingsaksjon, bli fast giver eller medlem. Valget er ditt!
Se på hvilke måter du kan støtte oss.

 

 

KONTAKT OSS
Kristent Interkulturelt Arbeid

Ebbells gate 1 | 0183 Oslo | Tlf: 48 31 41 00 | post@kianorge.no

Følg oss på Facebook

Gavekonto:3000.24.00177 | VIPPS #501622

Meld meg av Nyhetsbrevet
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