
 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) åpner dører for den fremmede ved å inkludere innvandrere i Norge.  
Det har en stor verdi å være en kristen organisasjon på integreringsfeltet, og Jesus oppfordret sterkt til å ta

imot mennesker som må flykte fra krig og forfølgelse. 

Støtte til 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

“Jeg var fremmed, og dere tok imot meg”

“For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere
ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg”. 

Matteus 25:35

KIA sitt arbeid
I seks regioner med over 20 lokallag, og ved hjelp av flere hundre frivillige medarbeidere, driver KIA prosjekt og

aktiviteter for å inkludere innvandrere i menighet og samfunn. 
KIA ønsker nå ut til alle, og jobber spesielt med utsatte innvandrergrupper gjennom diakonalt arbeid. I tillegg til større
arrangementer som leirer, turer,  kurs og seminarer så gjennomføres kontinuerlige samlinger i byer og bygder, som: 

- KIA Velferds programmer bistår sårbare kvinner og barn, med spesielt fokus på helse- og språkopplæring.
- Mannsgruppene samler innvandrermenn ukentlig med behov for å øke sin kompetanse og samfunnsforståelse.

- Konvertittnettverket følger opp kristne konvertitter, blant annet med ukentlig bibelundervisning 
- Menighetsprosjektet arbeider for å integrere flyktninger og innvandrere i norske menigheter, og det har fått ny giv i år

2021 takket være en treårig samarbeidsavtale med Den norske kirke (DNK) og Det Norske Misjonsselskap (NMS).
 

Samarbeidsavtale for kristne innvandrere
KIA tar del i samarbeidet for å etablere inkluderingsarenaer som leder innvandrere inn i DNKs menighets- og
gudstjenestefellesskap, for vi ønsker å bygge levende fellesskap for alle som søker og tilber den kristne Gud.  

Dette gir menigheter muligheten til å inkludere, ha omsorg for -og bli beriket av innvandrere, samtidig som menigheter
styrkes og innvandrere opplever større verdighet.

 
Støtte

Bak KIA står DNK og en rekke andre kirkesamfunn, menigheter og kristne organisasjoner. 
KIA trenger deres menighets forbønn og økonomiske støtte i arbeidet, og inviterer til samarbeid lokalt.

 
Med vennlig hilsen

Alf P Hagesæther
Generalsekretær i KIA Norge

BOKMÅL

Fra den årlige sommerleiren til KIA Bjørgvin, hvor barn av flyktninger og asylsøkere får sin eneste opplevelse av å reise på sommerferie.



Til bruk i gudstjenesten ved offer til KIA

Til forbønnen 
Herre, gjør den fremmede trygg i vårt land og i vår menighet. 

Hjelp oss å åpne våre hjerter og hjem for deg som kommer som flyktning og søker ly hos oss.

Informasjon 
Menighetens offer i dag går til den kristne organisasjonen KIA, som står for Kristent Interkulturelt Arbeid. 

KIA arbeider for å skape trygge møteplasser mellom innvandrere og mennesker med norsk opphav, og bidrar til økt inkludering i
menigheter og forsamlinger gjennom et mangfoldig arbeid. 

Hver uke når arbeidet mange flyktninger og innvandrere i Norge, og behovet for KIAs arbeid har aldri vært større. 
I en tid med stadig flere på flukt oppleves også mer fremmedfrykt, radikalisering og fiendtlighet, så vi jobber for en sterkere

integrering, mer fellesskap, og et varmere engasjement. 
KIA har arbeid i store deler av landet og samarbeider nært med Den norske kirke, menigheter og kristne organisasjoner.

 
Vipps kan også brukes til «KIA Norge» og nummeret er: 501622

KIA takker for en god gave. 

”Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor
hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.”

3. Mosebok 19: 33-34
 

KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
Organisasjonsnummer: 977 105 676
Gavekonto: 3000.24.00177
KID-nummer: Send e-post til
post@kianorge.no for å få eget KID-nummer
for deres menighet, så offeret blir registrert 
VIPPS til KIA Norge: 501622

For innbetaling til KIA
Ved spørsmål ta kontakt med KIAs regionkontor i
deres bispedømme eller hovedkontoret i Oslo
Adresser finnes på www.kianorge.no
Hovedkontor: KIA Norge, Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Tlf: 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no

Kontakt

BOKMÅL

http://www.kianorge.no/

