
HVA ER AWANA?



Over 90% tar sitt trosvalg før de er 19 år. 
Over 80% tar valget mellom 4 og 14 år.*  
Det berører våre hjerter, styrer vårt fokus og former vårt kall!

VÅR VISJON:

Vi ønsker at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus hele livet.

VÅRT OPPDRAG:

I samarbeid med menigheter og foreldrene ønsker vi:
• å nå barn og unge med  evangeliet
• å disippelgjøre barn og unge, og utruste dem til å utgjøre en positiv forskjell i verden
• å utruste ledere  

* 4-14-vinduet, Barna Group

HVORFOR 
SATSE PÅ 
BARN OG 
UNGE? 



Awana tilbyr et trosopplæringsopplegg som: 

• har et sammenhengende tilbud fra 2 – 19 år.  
Det er en plan over undervisningen gjennom alle barne- og ungdomsårene.  Målet 
er at de skal ha en egen tro som er mobil og slitesterk når de flytter hjemmefra.

• inkluderer hjemmet.
Foreldre har størst betydning for barns tro, og Awana tar det på alvor. Kirkens rolle 
er å støtte foreldrene. Awana ønsker å løfte foreldrene opp som de nøkkelperso-
nene de er for sine barn. Vi tilbyr ressurser for hjemmene, slik at troen kan bli en 
integrert og naturlig del av hverdagen.

HVORDAN 
UTFØRE 
OPPDRAGET? 



  har gått på Awana     
  har vært med i annet kristent barne- og ungdomsarbeid
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Går i kirka 
regelmessig

Tror Bibelen 
er Guds ord

Leser i Bibelen 
flere ganger i uka 

Har en tjeneste 
i kristent arbeid

Snakker om sin 
tro med andre

Awana har vist seg å fungere og kan vise til resultater. Undersøkelser gjort av Barna Group / Baylor 
University dokumenterer det. De intervjuet personer mellom 19 og 32 år.  En gruppe hadde vært 
med i Awana-arbeid i minst 6 år, en annen gruppe hadde bakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid i 
andre protestantiske menigheter.  

Resultatene er tankevekkende for alle som brenner for at barn og unge skal komme til tro og leve 
med Jesus i hverdagen! Her er noen av resultatene:

HVORFOR 
VELGE 
AWANA? 

Dette er undersøkelser gjort i USA.  Awana staret i Norge i 2016 og har tilpasset 
trosopplæringsopplegget til norsk kultur og virkelighet. Vi har foreløpig ingen norske tall.



BIBEL & RELASJON

Vi ønsker at barn og unge skal oppleve gode relasjoner.  Det er verdifullt når de 
møter ledere som liker å være sammen med dem, som gir dem oppmerksomhet og 
blikk-kontakt. Gjennom det, legges grunnlaget for oppmerksomhet og troverdighet i 
bibelundervisning og i samtaler om tro.

HVORDAN SER EN AWANA-SAMLING UT?

En Awana-samling består av tre likeverdige deler:
• Livsnær bibelundervisning 
• Smågruppefellesskap
• Lek & moro

Awana tilbyr ressurser til alle de tre delene:

• Undervisningsopplegg, visuelle ressurser til andakter, m.m. 
• Materiell for bruk i smågrupper
• Egne bøker med leker og aktiviteter til ulike aldre

Awana tilbyr også materiell som barn og foreldre kan bruke hjemme mellom hver 
samling, og de unge kan bruke i bibelstudie og refleksjon.

Vil du vite mer? Last ned Awanas oppstartsguide på awana.no.



for 16-19-åringene
Journey for videregående-skole-trinnet har 
tre undervisningsserier. «Disipler» snakker 
om det kristne livet og fører de unge inn i det 
nære fellesskapet med Jesus. «Advokater» 
fokuserer på apologetikk (trosforsvar) og på at 
bibelens ord er troverdi. «Vitner» går inn i det 
oppdraget vi har som lys og salt i verden på en 
aktuell, livsnær og utfordrende måte. 

FOR ALLE FASER 2–19 år

For mer utfyllende 
info om materiellet: 

Last ned Awanas 
materiell-guide 

på awana.no

for 2-3-åringene

Gjennom lek, aktiviteter og enkel under-
visning, får barna høre at de er skapt og 
elsket av Gud, og blir kjent med navnet 
Jesus.

for 4-5-åringene

I denne aldergruppa blir barna tatt med til 
eplegården, og blir kjent mednTeddy, Linda 
lam og Hedda hund. De blir også kjent med 
Jesus, og mange av bibelens fortellinger. 
Cubbies har to  undervisnings-serier – 
«Eplefrø» og «Honningskrukke». 

for 6-9-åringene
På Sparks får barna høre bibelens fortellinger 
fra både Det nye og Det gamle testamentet, 
og undervisningen knytter bibelens budskap 
til deres egen hverdag. Sparks har 4 under-
visnings-serier. Temaer i denne fasen er: Bli 
kjent med Jesus, bli kjent med Den hellige 
ånd, hvordan kan jeg ta kloke valg og å stole 
på Gud.

for 10-12-åringene

Dette er gjerne den perioden i livet barna 
virkelig begynner å reflektere over liv og 
død, tro og tvil. Temaer i denne fasen: 
Gud elsker meg som jeg er og kjenner 
meg best. logiske forklaringer på tro, livet 
med Gud, å gjøre gode valg og ledet og 
utrustet av Den hellige ånd. T&T har tre 
undervisnings-serier: «Spor av nåde», 
«Nåde i aksjon» og «Nåde-agentene». 

for 13-15-åringene
Trek for ungdomsskole-trinnet gir en grun-
dig og dyptpløyende undervisning om vårt 
forhold til Gud, Jesus og Den hellige ånd, 
om vår identitet i Kristus og om det kristne 
livet. Undervisngen er lagt opp slik at det 
setter i gang tanker og spørsmål, og gjør 
bibeltekstene aktuelle og livsnære. Trek vil 
ha undervisnings-seriene «Fra død til liv», 
«Elsket» og «Sendt».



KONTAKT OSS
Tror du Awana er midt i blinken for deres menighet / forsamling? 
Ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktpersoner:

Anne Lene Otterøen
Nasjonal leder
Mail: anne.lene.otteroen@fredheimarena.no

Lars Dale
Daglig leder
Mail: lars@awana.no
Telefon: 92 89 10 22

Jorunn Singstad Djupvik
Undervisningsleder
Mail: jorunn@awana.no
Telefon: 92 80 12 60


