
RIKTIG GOD JUL!
Vi i KIA er takknemlige for alle ansatte,
frivillige og de mange vennene våre
som deltar og støtter vårt arbeid i
menigheter og lokalsamfunn. Takk for
all innsats, god støtte, bønner og
varme tanker – det har betydd mye og
vært til inspirasjon i vårt arbeid i et
vanskelig og krevende år.

Her kan du lese hele jule,- og nyttårshilsenen
fra vår generalskretær, Alf Petter
Hagesæther.

LITT I FRA LANDSMØTET 

F.v: Alf P. Hagesæther, generalsekretær i KIA og Magne Mjærum, styreleder i KIA

Landsmøtet i KIA ble gjennomført den 12.november, og en av saken det var knyttet
størst spenning til, var vedtektsendringene. Du kan lese mer om dette i lenken
under.
Landsmøtet behandlet også andre saker, blant annet ble det valgt et nytt
landsstyre og vedtatt en ny strategiplan. 
I etterkant av Landsmøtet var det invitert til flerkulturell festmiddag. Her ble det
servert internasjonal mat og variert underholdning. Det hele ledet av Else Storaas
Vatne og Lemma Desta.
LES MER HER.

SKATTEFRADRAG FOR GAVER 
Tusen takk for at du gir/har gitt en gave til KIA i løpet av 2021. Om du ønsker å få
skattefradraget på gaven, er det viktig at du har registrert personnummeret ditt.
Dersom du ikke har gjort det, kan du gjøre det her. 

BLI FAST GIVER ELLER MEDLEM?
Ønsker du å støtte KIAs arbeid ved å bli fast giver eller medlem? Et medlemsskap
i KIA koster kr.300,- årlig, og som fast giver velger du selv hvor mye du vil gi. Ditt
bidrag blir brukt til å styrke KIAs integreringsarbeid i fylket der du bor. Som medlem
og fast giver ønsker vi i 2022 å invitere deg til minst en inspirasjonssamling i KIA-
region.
Les mer om hvordan du blir fast giver eller medlem, her.
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