
FREDHEIMARENA
// FREDAG 02. & LØRDAG 03.  FEBRUAR SPØRSMÅL? anne.lene.otteroen@fredheimarena.no 

// PÅMELDING INNEN 19. JANUAR
awana.no

// PRIS
300,- pr. pers. (fredag // MiniDNA)

900,- pr. pers. inkludert mat (lørdag)

GRUPPERABATT (5 personer og oppover)
750,- pr. pers. inkludert mat

// TIDSPUNKT
FREDAG 02. FEBRUAR (MiniDNA)

18:00 - 21:00

Denne samlingen er kun for medlemmer av
Awana Norge. Dette er en mini-konferanse hvor

du som medlem får ledertrening og
hjelp til bruk av Awana-materiellet.

LØRDAG 03. FEBRUAR
10:30 - 18:00

(registrering kl. 09:30 - 10:30)

// STED
FREDHEIMARENA
ÅRSVOLLVEIEN 21

4312 SANDNES



Med vennlig hilsen:

ANDRE MEDVIRKENDE:
MATT MARKINS
STEVE COHOON

ANNE LENE OTTERØEN
ERIK FURNES

ANDREAS EVENSEN
CHRIS DUWE

HÅVARD HAUGLAND

- president / Awana
- internasjonal / Awana
- leder Awana Norge
- ImF
- ImF Ung
- barnepredikant
- Fribu

VI TROR GUD HAR GITT OSS ET VERKTØY FOR VÅR 
TID OG VI ØNSKER Å DELE DET VIDERE

MED DITT FELLESSKAP.

Under DNA-konferansen vil dere få en innføring i
hva Awana er, hvor det kommer fra
og hvilke ressurser det kan tilby.

Dere vil få høre mennesker som deler om sitt 
møte med Awana, vi får besøk fra

Awana Chicago og dere vil få høre erfaringer fra 
menigheter som har startet med Awana.

Vi vil samtidig vise dere opplegget i praksis.

Awana er en organisasjon i USA som sender ut
misjonærer, driver ledertrening og produserer

ressurser for menigheter over hele verden.
Nesten 11.000 menigheter i USA bruker

opplegget deres, og organisasjonen
har arbeid i 121 land.

INDREMISJONSFORBUNDET HAR INNGÅTT
EN FORMELL AVTALE MED AWANA OM Å VÆRE DEN

ORGANISASJONEN SOM TAR ARBEIDSMETODENE
OG OPPLEGGET DERES TIL NORGE.

Se mer på
awana.no

// VELKOMMEN TIL

02.02.
&

03.02.

Awana er et konsept som tilbyr et barne- og 
ungdomsopplegg som følger barna fra de er to 

år og helt inn i voksenalderen. 
Opplegget fokuserer på grundig

bibelundervisning og på nære relasjoner
mellom barn og ledere,

og mellom menigheten og hjemmet.

Bøker, hefter og andre ressurser har i løpet av 
det siste året blitt oversatt fra engelsk til norsk.

Disse ressursene er tilgjengelig for alle som 
ønsker å ta det i bruk.

Nye ressurser blir oversatt hvert år.


