Team Albania’s årsmelding for 2013.
For Team Albania har 2013 vært et veldig aktivt år. Vi går nå inn i vårt 20. år, og det er fantastisk
å se at for hvert år har aktiviteten og inntektene økt. Vi har aldri hatt så stor omsetning som i
2013! Vi har aldri kunnet hjelpe så mange som i 2013! Vi har virkelig stor grunn til å takke Gud
og gi Ham ære!!
Bruktbutikken på Sluppan er TA's mest utadrettede arbeid her hjemme. Det er veldig mange mennesker som
kommer innom, og mange er interessert i arbeidet vi driver. Vi opplever å få veldig mye ros for butikken, og
det setter vi stor pris på.
Butikken har også dette året hjulpet oss enormt på mange måter, og vi kan på grunn av den, hjelpe mange
flere enn før. Aldri har vi fått inn så mye ting - og penger..
En familie i Kosovo og en i Albania har dette året fått hjelp til reparasjon av hus, én familie har fått nytt hus,
og vi har og gitt støtte til legebesøk, ekstra mat, skolebøker m. m. Dette skyldes også bl.a. kjærkomne
inntekter fra butikken.
Det er med ydmykhet vi kan takke alle givere av penger, 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 8 møter - i hjemmene eller på spiserommet i bruktbutikken.
Årsmøte: Vi hadde årsmøte kombinert med medhjelpersamling i Peisestua i Kragerø Frikirke 27. februar
2013.
Reiser/teamturer: 4 turer til Kosovo og 2 til Albania. 11 personer har vært med på en eller flere turer.
Hjelpesendinger: 2 sendinger til Kosovo – 1000 bananesker med klær, kjøkkenutstyr og senger.
Til Albania – ca. 20 bananesker ble sendt til Kosovo og hentet av noen albanere der.
Nyhetsbrev: Ett nr i oktober med et opplag på 1000 eksemplarer.
Hjemmesiden: http://:teamalbania.no .
Arbeidet vårt har vært presentert på:
IMI treff i IMI kirken, Stavanger, i Hallo Kragerø (nærradio), Kragerø Blad Vestmar og Telemarks- avisa.
Kollekter og pengegaver:
Kollekt julaften i Kragerø Frikirke, og gave fra to 50-årsbursdager til studentarbeidet..
1.-4. klasseelever ved Kragerø Skole løp 125 mil for sigøynerbarna i Elbasan på FN-dagen, og kunne bidra
med eget innsamlet beløp + sponsormidler fra Sparebanken Sør og Kragerø Sparebank
Bruktbutikken/lageret: 34 personer har hjulpet til i butikken, på lageret og med lasting.
13 av dem er faste hjelpere i butikken, 4-5 hjelper av og til i butikken. Innsatsen utgjør ca.4200 dugnadstimer.
I tillegg kommer henting av møbler, søppelkjøring og lasting.
Julebutikk startet sist i november, i rommet hvor vi ellers pleier å pakke hjelpesendingene. Det ble i år en enda
større suksess enn forrige år
Vi har solgt for ca.1000,- kr. pr. time når butikken har vært åpen.
Det har vært holdt 4 butikkmøter med de "ansatte".
I juli sluttet en av våre trofaste medhjelpere, polske Marzena Ducek. Hun flyttet tilbake til Polen med familien
sin.
Støttemedlemmer.
Giro ble sendt ut først i oktober og antallet i 2013 er ?.Må spørre Dag.
Aktiviteter i Albania:
Vi har besøkt alle fadderfamiliene og de andre familiene som vi støtter.

20 gamle får middag to dager i uka, ledet av Diana og Bujar Osmenaj.
- Kjøpt nye tavler til alle klasserom på skolen i Risili. Gitt alle barna på skolen t-shirt – m/logo for Barnas
Fredspris, TA og skolen.
Ved hjelp av penger fra Barnas Fredspris har skolens 2.etg. blitt restaurert.
-Reparert et hus for en fattig familie i landsbyen Risili ved Vlora.
Besøk i sigøynerleiren i Elbasan.
I desember hadde vi julemøte ute på skolen i Risili ved hjelp av albanske misjonærer, og med utdeling av en
liten julegave til de 230 skolebarna. - Møtte lærerne, som fikk hver sin bok.
Vi delte ut 33 matesker til de gamle og fadderfamiliene i Vlora.
Julemøte på en restaurant i Vlora, hvor fadderfamilier, de gamle og TAs venner var invitert. 90 personer kom.
På møtet deltok ”våre” albanske misjonærer og gjorde møtet til en fin julefest med juleevangeliet vist på
mange måter.
Våre ”ansatte” i Kosovo fikk være med på julesamlingen i Albania og fikk se arbeidet vårt der.
-Gitt misjonærene en ekstra pengegave til jul.
Misjonærparet Jorid og Ned Spiecker er våre gode uunnværlige støttespillere og organisatorer i Albania.
Aktiviteter i Kosovo:
Besøkt alle fadderfamiliene og andre familier vi hjelper.
Utdeling av klær fra lokalet/lageret i Drenas til 120 familier - av våre medhjelpere i Kosovo.
Evangelisk møte på restaurant Graniti i Drenas sammen med misjonærene Geni og Sonila Begu m/team i
november. 130 fremmøtte.
Møte med 10 «studerende» og 6 ferdige studenter på restaurant Peshkopia i Drenas - med Ungdom i oppdrags
misjonærer Nik og Nesha.
Kjøpt skolebøker til ca.30 videregående elever.
I desember hadde vi julemøte på Graniti med 50 inviterte familier. Opplegget der var óg ved hjelp av ”våre”
albanske misjonærer. Etter møtet delte vi ut 50 matesker og melsekker, samt bøker..
- Gitt en ekstra pengegave til misjonærene.
Besøk.
I april inviterte T.A. Viola og Toni Shena til å komme og være sammen med oss her i en uke, bl.a. for å se
hvordan vi jobber. De deltok på en gudstjeneste i Skien frikirke og på en samling for de involverte i Team
Albania.
Jorid og Ned Spiecker med barna var på Norgesbesøk i sommer, og TA hadde en samling med dem. De er
sentrale personer i arbeidet med familier og de gamle i Vlora.
Xhemail og Aferdita Bytyqi.
Xhemail og Aferdita i Kosovo gjør en stor jobb for oss. De får litt lønn fra TA for jobben de gjør på lageret
vårt og med kjøring av klær og div. til familiene. Xhemail har også ansvar for utdelingen av fadderpengene.
Fadderarbeidet:
I Kosovo har vi 32 familier i faddersystemet vårt, + en misjonær og en misjonærfamilie.
I Albania støtter vi 8 familier, 5 misjonærfamilier og 2 single misjonærer.
Det er ca. 60 familier og enkeltpersoner som støtter disse. Stor takk til trofaste givere!
Studenter:
Vi har nå 10 som får hjelp fra TA, hvorav 3 er nye i 2013. Vi kjøpte brukte pc’er til dem, som vi har pleid å
gjøre til nye studenter
Diverse annet:
Mange damer har også dette året strikket sokker. Vi er imponert over alle dere som strikker; 5, 10, 50 og 100
par sokker! Stor takk til alle strikkedamer!
Sokkene vi har fått inn i 2013, vil bli delt ut til familier julen 2014.
For ”Team Albania”
Målfrid Nordli

