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BOKMÅL 

Til menighetsrådet v/leder,                      Oslo, september 2020 

 

Søknad om takkoffer i 2021 til Kirkens Nødhjelps arbeid 
 

Kirkens Nødhjelp er norske menigheters forlengde arm for internasjonal diakoni – dere er 

våre oppdragsgivere. Vårt arbeid sammen handler om å redde liv og kreve rettferdighet.   

 

Her er noe av det vi oppnådde sammen i 2019: 

 
 

- Over 1,1 mill 

mennesker fikk  

tilgang til rent vann 

 

- 1,4 millioner mennesker 

fikk hjelp i humanitære 

katastrofer 

 

- 380.000 mennesker fikk 

hygieneopplæring  

 

- 22.000 kvinner og barn, 

utsatt for kjønnsbasert 

vold, fikk medisinsk og 

psykososial hjelp  

 

- vi har bidratt til 

forebygging og 

løsningstiltak i 486 

konflikter i fem land, 

gjennom vårt fredsprogram 

 

Menighetenes støtte og engasjement er selve grunnfjellet for Kirkens Nødhjelp, og gjorde 

at vi kunne raskt tilpasse oss og sørge for målrettede tiltak mot spredning av koronaviruset 

i over 20 land. På samme måte kunne vi sørge for nødhjelp til Beiruts befolkning da 

eksplosjonen rammet Libanon i august. Dette gjør vi sammen med våre trosbaserte 

partnere og spesialiserte partnere. Se mer om dette HER. 
 

Vi er svært takknemlige for hvert eneste takkoffer til Kirkens Nødhjelp - på julaften, i 

fastetiden og ellers.  Offergavene gjør det mulig å fortsette vårt langsiktige og 

forebyggende arbeid. Vi kan også rykke raskt ut når en katastrofe rammer, slik vi var i 

stand til da Covid-19 pandemien rammet hele verden nå i 2020. Se mer om dette HER. 

 

Sammen virkeliggjør vi Guds kjærlighet i verden når vi beskytter nødlidende, fattige og 

undertryktes verdighet og sammen med dem kjemper for deres grunnleggende rettigheter. 

Med dette søker vi om takkoffer i 2021 til Kirkens Nødhjelps arbeid, og ber om 

deres forbønn. På forhånd takk for velvillig behandling av søknaden. 

 

Med vennlig hilsen,        

 

Dagfinn Høybråten (sign.) 

generalsekretær 

 

APPELL TIL BRUK VED KUNNGJØRING AV OFFERET 

Takkoffer i dag går til Kirkens Nødhjelps arbeid. Kirkens Nødhjelp er vår felleskirkelige 

diakonale organisasjon som kjemper sammen med mennesker over hele verden for å redde 

liv og avskaffe fattigdom og urettferdighet. Hjertelig takk for din gave!  

Tankene mine går til flyktningene jeg møtte i Bekaadalen i Libanon ifjor, 
som i en sårbar situasjon også må leve med trusselen fra Covid-19.  
Tankene går også til ansatte og partnere over hele verden som står midt i 
pandemien med bunnsolide leveranser, som redder liv. 
                                                          Foto: Kirkens Nødhjelp – ACT Alliance 

https://www.facebook.com/131267734363/videos/284150932656899
https://www.facebook.com/131267734363/videos/977440742680593
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NYNORSK 

Til soknerådet v/ leiar,                      Oslo, september 2020 

 

Søknad om takkoffer i 2021 til Kirkens Nødhjelps arbeid  
 

Kirkens Nødhjelp er norske kyrkjelydar sin forlenga arm for internasjonal diakoni.  De er 

oppdragsgjevarane våre. Arbeidet vårt saman handlar om å redda liv og krevja rettferd.   

 

Her er noko av det vi oppnådde saman i 2019: 

 

- Over 1,1 mill menneske 

fekk tilgang til reint vatn 

 

- 1,4 mill menneske fekk 

hjelp i humanitære 

katastrofer 

 

- 380.000 menneske fekk 

hygieneopplæring  

 

- 22.000 kvinner og born 

som vart utsette for 

kjønnsbasert vald, fekk 

medisinsk og psykososial 

hjelp  

 

- vi har medverka til 

førebygging og tiltak for 

løysing av 486 konflikter i 

fem land, gjennom freds-

programmet vårt 

 

Støtta og engasjementet frå kyrkjelydane er sjølve grunnfjellet for Kirkens Nødhjelp, og 

gjorde at vi raskt kunne tilpassa oss og sørgja for målretta tiltak mot spreiing av 

koronaviruset i over 20 land. På same måten kunne vi sørgja for naudhjelp til folk i Beirut 

då eksplosjonen ramma Libanon i august. Dette gjer vi saman med dei trusbaserte og dei 

spesialiserte partnarane våre. Sjå meir om dette HER. 
 

Vi er svært takksame for kvart einaste takkoffer til Kirkens Nødhjelp - på julaftan, i 

fastetida og elles.  Offergåvene gjer det mogleg å halda fram med det langsiktige og 

førebyggjande arbeidet vårt. Vi kan også rykkja raskt ut når ei katastrofe rammar, slik vi 

var i stand til då Covid-19 pandemien ramma heile verda i 2020. Sjå meir om dette HER. 

 

Saman verkeleggjer vi Guds kjærleik i verda når vi vernar om vyrdnaden til naudlidande, 

fattige og undertrykte menneske, og kjempar saman med dei for dei grunnleggjande 

rettane deira. 

Med dette søkjer vi om takkoffer i 2021 til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid, og ber 

også om forbøna dykkar. På førehand takk for velvilleg handsaming av søknaden. 

 

Med venleg helsing,        

 

Dagfinn Høybråten (sign.) 

generalsekretær 

 

APPELL TIL BRUK VED KUNNGJERING AV OFFERET 

Takkofferet i dag går til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens Nødhjelp er vår 

felleskyrkjelege diakonale organisasjon som kjempar saman med menneske over heile 

verda for å berga liv og avskaffa fattigdom og urettferd. Hjarteleg takk for gåva. 

Tankane mine går til flyktningane eg møtte i Bekaadalen i Libanon i fjor som 
i ein sårbar situasjon også må leva med trugsmålet fra Covid-19.  Tankane 
går også til tilsette og partnarar over heile verda som står midt i pandemien 
med solide leveransar som reddar liv. 
                                                          Foto: Kirkens Nødhjelp – ACT Alliance 

https://www.facebook.com/131267734363/videos/284150932656899
https://www.facebook.com/131267734363/videos/977440742680593

