
NYHETSBREV NR.2 FRA KIA
NORGE
Vi deler smått og stort fra arbeidet
vårt! Les om sommeraktiviteter i KIA
Velferd, bli kjent med Ester og arbeidet
i KIA Trøndelag, siste nytt om
samarbeidet mellom KIA, NMS og Den
norske kirke, og sist men ikke minst
kan du lese om hva som skjer i KIAs
Mannsprosjekt.

Sommeraktiviteter for innvandrerfamilier

KIA Velferd i Rogaland, Oslo og Agder har fått støtte fra DAM-stiftelsen til å
arrangere ferie,- og fritidsaktiviteter for innvandrerfamilier.
Denne gangen kan du lese om utflukter til husdyrparken på Ekeberg i Oslo, båttur
til Hovedøya, om nye vennskap og mye mer. 
Les hele saken her.

Hverdagslimt fra KIA Trøndelag
Ester Røen er regionleder i KIA Trøndelag og har klart å skape gode møteplasser
under hele pandemien. Det er oppløftende å lese de gode historiene og hvordan
hverdagsintegrering foregår i praksis.
Les om arbeidet i KIA Trøndelag. 

Hvordan går det med Mannsprosjektet?
Med støtte fra IMDi, (Integrerings,- og mangfoldsdirektoratet), startet KIA i fjor
opp ukentlige samlinger for innvandrermenn utenfor arbeidslivet, med mål om å
øke deres samfunns- og språkkompetanse. Vi fikk fornyet støtte i år og har kunnet
utvide sastningen til flere steder.  
Her kan du lese om hva som skjer i Mannsprosjektet. 

KIA har inngått samarbeidsavtale med Den
norske kirke og NMS
I flere år har KIA jobbet aktivt for integrering av kristne flyktninger og innvandrere i
norske menigheter, gjennom Menighetsprosjektet. 
Vi ønsker å bygge levende felleskap for alle som søker og tilber den kristne Gud,
uavhengig av etnisitet og hudfarge, og hvor Den norske kirke skal være en kirke
der alle som deler vår tro, får føle seg hjemme. 
Her kan du lese mer om Menighetsprosjektet og samarbeidsavtalen. 

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?
KIA trenger DEG og du kan bidra på mange ulike måter!
Vi i KIA jobber med integrering hver dag, det er et svært givende og meningsfylt
arbeid.
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.

Til slutt vil vi få ønske dere alle en riktig GOD
SOMMER!

Framtidige hendelser:
NESTE NYHETSBREV kommer i september.
KIAs Landsmøte er i Oslo den 12.november.

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
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