
FREDHEIMARENA
// FREDAG 31. JANUAR & LØRDAG 01.  FEBRUAR SPØRSMÅL? anne.lene.otteroen@fredheimarena.no 

// PÅMELDING INNEN 15. JANUAR
awana.no/arrangementer

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

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

GRUPPERABATT
- 5 personer eller flere -

700,- pr. pers. inkludert mat (kun lørdag)

// RESIDENCE HOTELL SANDNES
Enkeltrom: 695,-     Dobbeltrom: 795,-

Tremannsrom: 1040,-     Firemannsrom: 1240,-

Oppgi kode: “GR 005719”
Tilbudet gjelder ved booking av rom før 17.01.

BOOKING
+47 51 60 57 00 // q.residence@choice.no

// STED
FREDHEIMARENA

ÅRSVOLLVEIEN 21 - 4312 SANDNES



FREDAG 31. JANUAR // 19.00 - 22.00
(Forbeholdt medlemmer av Awana Norge)

Denne kvelden vil vi ha fokus på ledertrening, 
utveksle erfaringer og dele oss inn i de ulike al-
dersgruppene for å få spesifikk undervisning og 

oppdatering i forhold til disse.

LØRDAG 1. FEBRUAR // 10.00 - 18.00
Dagen er åpen for alle - både de som ikke har 

hørt om Awana før - og for dem som har startet.
Vi tilbyr to parallelle spor der det ene vil være 

en introduksjon av Awana der dere også vil få se 
opplegget i praksis.

For de som har vært på konferansen tidligere
vil det bli gitt tilbud om ulike seminarer.

Awana Norge tilbyr et helhetlig  
undervisningsopplegg for barn og unge 

mellom 2 og 19 år. Vi vektlegger samarbeid med  
hjemmet i det viktige arbeidet det er å gi troen 

videre til barna og disippelgjøre dem.

Ønsket vårt er at barn og unge skal kjenne, 
elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

Vi har et høyt fokus på Bibel og relasjoner, og en 
Awana-samling inneholder undervisning,  

smågrupper og lek. I tillegg har vi materiell 
som foreldrene kan bruke hjemme 

sammen med barna.
 

I LØPET AV DISSE TRE ÅRENE SOM AWANA 
HAR VÆRT TILGJENGELIG I NORGE, 

HAR NÅ CA. 100 MENIGHETER MELDT SEG INN! 
VI ER TAKKNEMLIGE FOR AT MANGE HAR OPPLEVD 

DET POSITIVT Å STARTE MED DETTE OPPLEGGET.

Awana arbeider i over 120 land - og vi er glade 
for at det også har kommet til Norge!

// VELKOMMEN TIL

31.01.
&

01.02.

Se mer på
awana.no

VIGGO KLAUSEN
CHRIS DUWE

FØBE EDVARDSEN
RENATE ROTT ORRE

RUNAR LANDRO
JORUNN SINGSTAD DJUPVIK

ANNE LENE OTTERØEN

- Misjonskirken Ung
- Ungdom i oppdrag
- Filadelfiakirken Sarpsborg
- Østre Frikirke
- Indremisjonsforbundet
- Awana Norge
- Awana Norge

MEDVIRKENDE:


