KIRKENS NØDHJELP-KONTAKT
I LOKALMENIGHETEN

VELKOMMEN SOM KIRKENS NØDHJELP
-KONTAKT I DIN MENIGHET!
Kirkens Nødhjelp arbeider på oppdrag for norske menigheter, og
forvalter internasjonalt diakoniarbeid på vegne av menighetene.
Kirkens Nødhjelp-kontakten oppnevnes av menighetsrådet, og er
bindeleddet mellom Kirkens Nødhjelp og lokalmenigheten.
Sammen med menigheter over hele landet mobiliserer Kirkens
Nødhjelp til engasjement og giverglede gjennom den årlige
Fasteaksjonen. Fasteaksjonen er en landsdekkende dør-til-dør
aksjon, og gir frie midler som Kirkens Nødhjelp kan bruke der det til
enhver tid trengs mest.
Din innsats som Kirkens Nødhjelp-kontakt er avgjørende for å sikre
en god gjennomføring av Fasteaksjonen.
Vi håper du finner vervet som Kirkens Nødhjelp-kontakt inspirerende
og meningsfylt, og gleder oss til å samarbeide med deg!

OPPGAVER SOM KIRKENS NØDHJELP-KONTAKT
Dine oppgaver som Kirkens Nødhjelp-kontakt er først og fremst
knyttet til mobilisering og organisering av Fasteaksjonen. Innsatsen
din som Kirkens Nødhjelp-kontakt er viktig for å sikre en god
gjennomføring av Fasteaksjonen i din lokalmenighet.
OPPGAVER
• Være kontaktperson og bindeledd mellom din lokalmenighet og
Kirkens Nødhjelp.
• Sikre at menigheten bestiller materiell til Fasteaksjonen.
• Sikre at menigheten innrapporterer innsamlet beløp fra
Fasteaksjonen på www.fasteaksjonen.no.
• Sikre at menigheten innbetaler innsamlet beløp senest en måned
etter aksjonen.
TA INITIATIV TIL
• Hele menigheten deltar på fasteaksjonen som bøssebærere, slik
at alle husstander i din menighet får besøk på aksjonsdagen.
• Gode og oppdaterte rodekart (gjerne gjennom kommunen).
• Gudstjenestemateriell fra Kirkens Nødhjelp brukes i løpet av
fastetiden
I LØPET AV ÅRET
• Være kontaktperson ved andre henvendelser fra Kirkens Nødhjelp
Vervet som Kirkens Nødhjelp-kontakt varer i fire år, til neste
menighetsrådsvalg. Hvis du ønsker å si opp vervet i løpet av
denne perioden, ber vi deg kontakte menighetsrådet og din
regionskoordinator, slik at det kan opprettes en ny Kirkens Nødhjelpkontakt i din menighet.

Tusen takk til alle menigheter
og frivillige støttespillere for et
fantastisk samarbeid! Takket
være deres innsats kan vi være
der for de som trenger det mest.
Sammen forandrer vi verden!

Dagfinn Høybråten
Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

VI TILBYR
Gjennom vervet ditt som Kirkens Nødhjelp-kontakt, er du en
uvurderlig støttespiller i arbeidet vårt. Vi håper du opplever vervet
engasjerende, inspirerende
og lærerikt, og ønsker å gi deg mulighet
Langsiktig utvikling
Går til formålet
til å få større kjennskap
ved å
Nødhjelp
Administrasjon til Kirkens Nødhjelp og Fasteaksjonen
tilby deg:
Beslutningspåvirkning
Anskaffelse av midler
• Mulighet til å søke
• Tilgjengelige
om deltakelse på
materiellressurser til
mobiliseringsreise til Kirkens
bruk i fastetiden og under
Nødhjelps prosjekter
fasteaksjonen
• Mulighet til å søke om å delta • Et kontaktnettverk av andre
på Kirkens Nødhjelps årlige
Kirkens Nødhjelp-kontakter i
inspirasjonssamling
distriktet/regionen
• Invitasjon til relevante
• En ansatt i Kirkens Nødhjelp
Går til formålet
samlinger som
avholdes i
du kan kontakte. FinnLangsiktig
din utvikling
Administrasjon
Nødhjelp
regi av Kirkens Nødhjelp
regionskoordinator her:
• Relevant informasjon
i løpet
https://www.kirkensnodhjelp.
Anskaffelse av midler
Beslutningspåvirkning
av året i form av nyhetsbrev
no/om-oss/kontakt-oss/
og Kirkens Nødhjelps
kontakter-norge-rundt/
Magasinet

Slik bruker vi pengene:

Slik jobber vi:

90,0
Går til formålet 90,
2%

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Administrasjon 4,8
6,5 %

Nødhjelp 24,3 %

Anskaffelse av midler 5,2
3,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

