Team Albania’s årsmelding 2011
(ganske komprimert, men tatt med for de som ønsker å se alt vi har holdt på med!)
For Team Albania har 2011 vært det mest aktive året i gruppas 17-årige historie.
Bruktbutikken på Sluppan er TA's mest utadrettede arbeid her hjemme. Det er veldig mange mennesker som kommer
innom. Mange er interessert i arbeidet vi driver. Vi opplever å få veldig mye ros for butikken, og det setter vi stor pris på.
At Gro Stien, som var en av våre gode hjelpere i butikken, døde sist i juli av kreft, var veldig trist. Vi lyser fred over hennes
minne.
Butikken har også hjulpet oss enormt på mange måter, og vi kan på grunn av den hjelpe mange flere enn før.
Flere har dette året fått lån og støtte til reparasjon av hus, vi har og gitt støtte til legebesøk, begravelse, mat, mel, poteter m.m.
Det skyldes også kjærkomne inntekter fra butikken.
Det er med ydmykhet vi kan takke alle givere av klær, møbler, ting og tang.
Og vi er veldig takknemlige for alle som har hjulpet til dette året, og til Gud som har velsignet oss så utrolig mye.
Styremøter: Vi har hatt 9 møter - i hjemmene eller på spiserommet i bruktbutikken.
Årsmøte: Vi hadde årsmøte kombinert med medhjelpersamling i Peisestua i Kragerø Frikirke 9. mars.
Reiser/teamturer: 4 turer til Kosovo og 3 til Albania. 7 personer har gjort en eller flere turer.
Hjelpesendinger: 2 sendinger til Kosovo – 1000 bananesker med klær, kjøkkenutstyr og senger.
Nyhetsbrev: Ett nr i november med opplag på 1000 eksemplarer.
Hjemmesiden: http://:teamalbania.no er nå oppe og går.
Arbeidet vårt har vært presentert på: Impuls Ungdomsfestival i januar, på IMI – treffet mai og november i Imi kirken
Stavanger, Hallo Kragerø (nærradio) i mars, Kragerø Blad Vestmar i mai.
Kollekter og pengegaver: gave fra IMI kirken i Stavanger, kollekt julaften i Kragerø Frikirke, gave fra Kormix i Kragerø
Frikirke (fagjuryprisen på lokal korkonkurranse) - og flere store gaver fra enkeltpersoner.
Bistandsprosjekt på Impuls, Stavanger, gav garanti for 21 semester á kr. 8000 for studentene våre i Kosovo; til sammen
kr.168.000,Bruktbutikken/lageret: 32 personer har hjulpet til i butikken, på lageret og med lasting.
11 av dem er faste hjelpere i butikken. 4-5 hjelper av og til i butikken. Innsatsen utgjør ca.3500 dugnadstimer. I tillegg
kommer henting av ting, søppelkjøring og lasting.
Vi har solgt for ca.1000,- kr. pr. time når butikken har vært åpen.
Det har vært holdt 4 butikkmøter med de "ansatte", og vi hadde 1-årsmarkering i april/mai med salg utenfor butikken.
Aktiviteter hjemme: Utlodning på Volum i mars, og trekning på lotteriet i juni
1.sept. utvidet vi kontrakten med Svein Olsen med ytterligere 20m2 til lageret på Sluppan.
Støttemedlemmer. Giro ble sendt ut først i nov/des. og antallet i 2011 er dermed 70.
Aktiviteter i Albania: Ny lov i Albania om innførsel av hjelp, gjorde det vanskelig å sende noe i 2011.
Besøkt alle fadderfamiliene og de andre familier som vi støtter.
Møte med rektor på den nye skolen i Risili, som vi har startet å besøke..
Lagt inn strøm på skolen i Risili.
Besøk i sigøynerleiren i Elbasan.
Gitt misjonærene en ekstra pengegave til jul.
Den årlige juleturen ble i år utsatt til februar 2012.
Aktiviteter i Kosovo: Besøkt alle fadderfamiliene og andre familier vi hjelper.
I møter med ”Innenriksdepartementet for offentlig forvaltning” for registrering av Team Albania i Kosovo.
Vi fikk importlisens i april.
Delt ut 500kg settepoteter til 15 familier.
Gitt støtte til vei og strøm til landsbyen Dobroshevc.
Utdeling av klær fra lokalet/lageret i Drenas til 70 familier - av våre medhjelpere i Kosovo.
Evangelisk møte på restaurant Graniti i Drenas sammen med misjonærene Geni og Sonila Begu m/team.
Møte med studentene på restaurant Peshkopia i Drenas.
Kjøpt skolebøker til ca.30 videregående elever.
Gitt en ekstra pengegave til misjonærene.
Restaurert og laget et soverom, lagt inn vann, laget toalett/bad hos en familie på 11.
Innredet to rom i Xhemails hus til bruk for Team Albania.
Kjøpt en gammel bil til bruk i Kosovo, som disponeres av Xhemail.
Xhemail og Aferdita Bytyqi.
Xhemail og Aferdita som er våre praktiske hjelpere i Kosovo gjør en stor jobb for oss.
De får nå litt lønn fra TA for jobben de gjør på lageret vårt og med kjøring av klær og div til familiene. De er uunnværlige for
arbeidet vårt i Kosovo.
Fadderarbeidet: Vi har 28 familier i faddersystemet vårt i Kosovo, + en misjonær og en misjonærfamilie.
I Albania har vi 5 familier, 4 misjonærfamilier og 2 single misjonærer.
Det er 55 familier og enkeltpersoner som støtter disse.
Studenter: Vi har ti som får hjelp fra TA, fire er nye i 2011. Vi kjøpte brukte pc’er til de fire nye studentene.
Diverse annet: I april delte vi ut "brødposer" med navnet til alle barna og ungdommene i familiene våre i Kosovo.
De ble delt ut og fylt opp i IMI-kirken og av TA-venner i Stavangerdistriktet.
I november sendte vi ut spørsmål om å gi kr. 100,- til gaver til barna på skolen i Risili og til sigøynerbarna i Elbasan.
(Gavene ble delt ut i feb. 2012)
Mange damer har også dette året strikket sokker. Vi har fått til sammen 300 par, hvorav én dame har strikket 80 av dem.
For ”Team Albania” - Målfrid Nordli

