Aldersinndelinger i Awana
(2-3 år)
I denne aldersgruppen har undervisningsmateriellet fokus på at
Gud har skapt verden, at Han elsker oss og at vi kan få takke Ham.
(4-5 år)
I denne aldersgruppen har undervisningsmateriellet fokus på at barna
skal få hvile i at Jesus elsker dem. Dernest at de utvikler tillit og
respekt til at Gud er skaper og Far.

Litt info om

(1.-4. klasse)
I denne aldersgruppen har undervisningsmateriellet fokus på å lære
bibelhistorier og lære Bibelens bøker. De tre seriene med bøker i Sparks går
kronologisk gjennom Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring.
(5.-7. klasse)

Vi ønsker å samarbeide med

I T&T blir barna introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan
implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre.
De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal
opprettholde positive, nådefylte vennskap.
(8.-10. klasse)
I Trek blir ungdommene utfordret til å stille spørsmål og finne svar på
tema og problemstillinger som de ofte møter i samfunnet. De lærer å
reflektere og tenke, og ungdommene får mulighet til å undre seg når det
gjelder tro og forstå mer om hva troen egentlig handler om.
(1. vgs. og oppover)
I Journey går man i dybden på et tema hver undervisning, og vi ønsker
at ungdommene skal få undervisning i disippelskap og hva det vil si
å følge Jesus gjennom hele livet. Journey har også et fokus på
å være et vitne i hverdagen.
For mer info
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HJEMMET

for å nå barn og unge med

EVANGELIET

og disippelgjøre dem slik at de

KJENNER, ELSKER & TJENER
Jesus gjennom hele livet.

Visjon
Awanas visjon er at barn og unge skal
kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.
Oppdraget er - i samarbeid med foreldre og foresatte - å nå barn og
unge med evangeliet, samt å utruste ledere.

Hva
Awana tilbyr undervisningsmateriell fra 2 til 18 år som kan brukes både i
kirka og i hjemmet. Vi ønsker å legge til rette for at foreldre får redskaper
og språk til å snakke om tro med sine barn.
Barn og unge skal få oppleve gode relasjoner og ledere som liker å være
sammen med dem, og som gir dem oppmerksomhet og blikkontakt.

“The secret sauce”
BIBEL & RELASJON
Awana har over tid utarbeidet en modell som legger til rette for
sunne og gode miljø for åndelig vekst og modning.
Denne modellen inneholder tre elementer:
BIBEL: med en bevisst og planmessig undervisning fra 2-18 år.
GRUPPER: hvor samtale og spørsmål er viktige ingredienser,
men hvor betydningen av relasjoner er bærende.
LEK & MORO: systematisert og planmessig lagt til rette.
Vi tror at smågruppene er det beste stedet for barn og unge til å stille
spørsmål og undre seg sammen med trygge ledere. Her blir de tatt imot
og respektert for sine refleksjoner.
For mer utfyllende informasjon om visjon, hva, hvordan og hvorfor:
awana.no/om

Teologi
Hvorfor

Vi står inne for en evangelisk luthersk teologi, som vil være gjenkjennelig
for de som kjenner norsk bedehusbevegelse og de Lutherske frikirkene.

Kristent barne- og ungdomsarbeid er viktig. Gjennom våre ulike tilbud til disse aldersgruppene får tusenvis av barn og unge et regelmessig tilbud
om å høre Guds ord forkynt, bli kjent med andre i samme alder, og også bli
kjent med voksne kristne som tar deres spørsmål om tro og liv på alvor.

Samtidig vil alle som benytter seg av materiellet ha full frihet til å tilpasse innholdet til sitt teologiske ståsted, og tilrettelegge både
formidlingens innhold og den pedagogiske formen etter hva som
fungerer i sin egen sammenheng.

Hvordan

For mer utfyllende om teologi:
awana.no/om

Vi ønsker å disippelgjøre og utruste slik at troen er
mobil og flyttbar den dagen de flytter hjemmefra.
Vi ønsker å utruste foreldre til å disippelgjøre barna sine hjemme,
med utgangspunkt i det som er beskrevet i 5. Mos 6.
Sammen med kirka ønsker vi å tilby ressurser og hjelp slik at
troen kan bli en integrert og naturlig del av hverdagen.

