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Ønsker du å støtte oss økonomisk? ”Team Albanias” konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til.

Nyhetsbrev fra

Team Albania
2011
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Skolebesøk / gaveposene

Rektoren på skolen i Risili, Rudina Petanaj

Fire dager før “juleturen” til Albania,
fikk vi beskjed om at den nye rektoren på skolen i Kanin ikke ville ha
gaveutdeling til elevene! Sendingen
med alle gaveposene med navn på
hvert enkelt barn på skolen, var
allerede underveis til Albania. Vi her
hjemme kunne ingenting gjøre.
Men våre venner i Albania gjorde en stor
jobb for oss. De var fortvilet på elevenes
vegne, og de “gamle” lærerne på skolen
hadde også gledet seg til årets besøk. Men
den nye rektoren stoppet altså det hele!
Vår venn og tidligere rektor, Bujar, tok
saken og dro straks til skolekontoret for å få
en liste over alle skolene i området. Han
måtte finne en skole med ca. samme antall
elever som det var pakket gaveposer til i
Norge. Og da vi kom ned, så var saken
ordnet.
Risili het den nye skolen, og her var 70 %
av elevene av romfolket (sigøynere). Det
var en fattig landsby som aldri før hadde
hatt besøk av utlendinger. Rektoren her var
en veldig hyggelig dame. Vi måtte dra på
besøk uten gaveposene, for som det ofte
kan være i Albania, så kan lasten plutselig
stoppe litt opp et sted, og ting kan ta tid!
Men det ble et veldig hyggelig møte med
en ny skole, og lærerne der var veldig pratsomme og åpne. De sa de ønsket kontakt
med en skole i Norge som de kunne være
vennskapsskole med!?

Da vi kom tilbake til Tirana, var lasten vår
med gaveposene hentet ut fra tolla, og vi
måtte mobilisere noen hjelpere for å få bort
navnelappene som var klistret på hver
enkelt pose. Så ble posene merket på nytt,
med blått for gutt og rødt for jente, og uten
navn. To dager etter vi dro hjem til Norge,
ble gavene delt ut på skolen i Risili av et
YWAM- team ledet av en god kontakt av
oss, Jorid Spiecker fra Norge.
Det ble altså mange forviklinger, men alt
endte veldig bra. Omleggingen ble til
glede for utrolig mange som fikk være med
å dele ut gaver, og ikke minst ble det en
hyggelig overraskelse for alle på skolen i
Risili, som på den måten fikk to besøk og til
sin store overraskelse fikk julegaver fra norske skolebarn.

Så hjertelig takk til alle dere som
pakket gaveposer i fjor høst! Håper
dere er med en annen gang også!

Diana og Bujar er gode hjelpere til skolebesøkene i
Vlora, Albania
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Fengselsbesøk

For fjerde år på rad hadde vi forberedt fengselsbesøk ved å be mange
av dere støttespillere om å gi en
gave på 150 kroner. Det var 145
damer og menn som også denne
gang fullfinansierte prosjektet.
Vi hadde strikkede ullsokker med fra
Norge. Shampo, såper, deodorant, snop,
tynne sokker, skrivebøker, penn, kaffe og
telefonkort ble kjøpt inn der nede, for så å
bli pakket i klare Ikea-plastposer. Det er veldig streng kontroll i fengslet for å få ting inn
til de innsatte, og denne gang hadde vi
gjort én dum ting: Vi hadde kjøpt skriveblokker med spiral. Det fikk vi ikke gi til dem
som satt i varetekt. Så lærte vi det ....
Ellers er det veldig moro å være med på å
dele ut gaveposene, å se så mange glade

og takknemlige ansikter. Takk til deg som
var med på å gi så dette ble mulig for oss!
Som alltid har vi et evangelisk møte, hvor vi
synger sammen med dem og en holder en
andakt. Denne gangen hadde vi med oss
en kjent albansk evangelist, som selv har
vært kriminell og sittet inne for noen år tilbake. Han fortalte fra sitt liv, og det gikk rett
inn. Ingen pratet, alle lyttet. Du forstår oss,
sa flere av dem, du er jo som en av oss.
Fantastisk å være med på og bringe det
glade budskap også til disse kvinnene.
Vi forbereder et nytt fengselsbesøk januar
2012. Vi ønsker så absolutt å fortsette med
å glede disse kvinnene.
Så dere damer som strikker, vi trenger sokker! Brev om å være med å gi pengegave
til prosjektet, kommer snart.

Impuls 2011
I januar/februar ble det igjen arrangert Impuls i Stavanger. Det måtte tas
i bruk 2 helger dette året, og de samlet til sammen 2500 ungdommer. Det
er fantastisk å se så mange positive
ungdommer som ønsker å leve et
meningsfylt liv og gjøre en forskjell i
hverdagen til andre mennesker, både
nasjonalt og internasjonalt.
Også i år ble det samlet inn flotte
klær til Team Albania, som for lengst
er sendt videre til Kosovo. Flotte hettegensere og jakker, bukser, sko, topper og yttertøy ble samlet i 4 store
containere.
Team Albania fikk også være med
på bistandsprosjektet som Impuls
hadde i år; støtte til studenter som
Team Albania har kontakt med i
Kosovo. Deltagerne på Impuls ble
utfordret til å gå sammen i grupper
og ta ansvar for 1 studiesemester for
en ungdom i Kosovo, med en prislapp på 8000 kr. pr. semester. De
som ville være med på dette, måtte
ha 2 voksne ledere med seg som
ansvarlige. Til sammen ble det garantert for 21 semestre, og det er fantastisk for ungdommer fra fattige familier
i Kosovo, som på denne måten får
mulighet til videre utdannelse!
Tusen takk til dere flotte ungdommer i Norge som er villig
til å ta et tak for de som trenger det.

Settepoteter i Kosovo.

I mars sendte vi 500 til Kosovo via Xhemail, et
beløp som han skulle kjøpe settepoteter for. De
ble delt ut til de av familiene våre som hadde jord
og mulighet til å dyrke poteter.. 16 familier fikk
settepoteter; noen fikk 20 kg, andre opp til 100
kg, alt etter størrelsen på familien - og størrelsen
på åkeren. Håpet vårt var da at dette skulle hjelpe på matbudsjettet, gi næringstilskudd til fattige
familier og bety en variasjon i kosten. Resultat ble
veldig positivt!
Rrahim har fått settepotetene i jorda.

Nytt fra Team Albania november 2011_Layout 1 09.11.2011 19:05 Side 4

Butikken

Bruktbutikken vår på Sluppan har
hatt 1 års-jubileum. Og vi kan se tilbake på et spennende år med
mange nye utfordringer for oss.

Vi må si at butikken har vært en brak-suksess. Vi får utrolig masse fint inn. Folk er
blide og hyggelige, både de som leverer
varer, og de som handler. Og vi har mange
som hjelper til. Dugnadsånden er ikke død!!
Det er ikke få dugnadstimer som blir lagt
ned i butikken og til pakking av klær på
lageret. Vi har nå 17 personer på lista vår
med folk som hjelper til, og det er kjempeflott!
Når det gjelder klær, har vi noen ganger
vært nødt til å ha inntaksstopp, og nå ser vi
oss nødt til å ha stopp igjen frem til februar
2012. Lageret vårt er helt fullt, og i vintermånedene er det litt kaldt i pakkelokalet
vårt, så da blir det lite pakking i en periode. Men vi regner med å kunne ta imot
klær i slutten av februar igjen…! Bor du
langt unna, kan du ringe en av oss i begynnelsen av februar for å høre når det kan

Aida med nye sko, kjole
og jakke fra lageret i
Norge.

leveres klær igjen, og bor du i nærheten,
kan du spørre når du er innom butikken. Vi
vil også sette opp en plakat i butikken om
dato for mottak av klær igjen.
Og så en viktig ting: Vi kan bare ta
imot helt og rent tøy!! Vi har ikke
mulighet og kapasitet til å vaske
klærne vi får inn!
I tillegg må vi opplyse at det ikke kan ta
imot str. xxl. Vi kan faktisk ikke gjøre bruk
av det. Folk i Albania og Kosovo er ikke så
store som oss nordmenn! Når vi får xxl, må
vi sende det videre til Fretex.

Klærne er virkelig til velsignelse
for folk i Kosovo og Albania.
Det er til veldig stor hjelp for familiene å få
ett til to sett med tøy i året fra Norge.

Billigbord. Hver lørdag i høst, stilte vi opp
et bord utenfor butikken hvor alt kostet fem
kroner. Det var litt forskjellig varegrupper
hver gang, så her var det absolutt mulighet
for å finne noen skatter!
Vi i Team Albania synes vi er utrolig velsignet med alle de som kommer med ting til
oss. Vi har dessverre ikke fått skrevet ned
navnene på dere alle. Så med dette vil vi
takke deg som kom med bilen full, deg som
kom med en eske/pose, deg som kom med
flere poser, og deg som kom med søppelsekker fulle. Alt blir omgjort til hjelp for folk
i Kosovo og Albania.

Hjelp kan være så mangt. Det å få en brudekjole, er
en stor hjelp når en skal gifte seg. Vjola var kjempefornøyd med gaven fra Agape i Stavanger.

Åpningstider i
bruktbutikken:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Lørdag:

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 11.00

-

14.00
14.00
19.00
14.00

I tillegg åpent når vimpelen
henger ute.
Tlf.: 41 44 15 02

Helle IF-genser på til tørk på et piggtråd gjerde i Kosovo.
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TEAM ALBANIA

Regnskap pr. 31.12.2010

2010

2009

365 016
335 240
137 721
0
3 650
52
841 679

0
280 390
297 709
18 800
4 900
36
601 836

316 270
136 124
17 470
0
0
112 535
199 550
781 948

273 565
152 930
0
8 740
10 120
83 652
41 529
570 536

59 731

31 300

Aktiva:
Bankinnskudd og kontanter
Lån til studenter og andre
Sum aktiva

57 723
294 241
351 964

61 651
32 878
94 529

Passiva:
Egenkapital 1.01.
Årets resultat
Sum egenkapital

94 529
59 731
154 260

63 229
31 300
94 529

Gjeld:
Banklån
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum passiva

190 092
7 612
197 704
351 964

0
0
0
94 529

Inntekter:
Salgsinntekter butikk og kafe
Faddergaver
Diverse gaver m.m.
Ku-prosjekt
Medlemskontingenter
Renteinntekter
Sum inntekter
Utgifter:
Overført til fadderfamilier
Hjelp og støtte til andre
Studentstipend
Veiprosjekt
Ku-prosjekt
Reise- og transportutgifter
Øvrige adm.utgifter
Sum utgifter
Resultat

Note
1

1
2

Note 1
Av reiseutgifter er kr. 22.400 betalt av deltakerne selv.
Note 2
Øvrige adm.utgifter består av husleier, annonser, trykksaker, rekvisita, bankgebyrer
samt nødvendige adm.utgifter på reiser i Kosovo og Albania.

Veihjelp

Høsten 2010 gav Team Albania et løfte om bidrag til en
vei i landsbyen Dobroschev. Nå er veien ferdig.
Beboerne/brukerne av denne veien har finansiert det
meste, og TA har hjulpet til med resten; ca.1/3 av kostnadene. Det er fint å kunne hjelpe på mange forskjellige felt.
Tidligere har vi hjulpet til med en bru i begynnelsen av
samme veien. Nå kan en kjøre på fin vei der det før var
nesten som et elveleie..

Kassererens hjørne

Takket være inntektene fra bruktbutikken
vår har vi fått mye bedre økonomi, og dermed har vi kunnet hjelpe enda flere mennesker i Albania og Kosovo. Omsetningen
i butikken pr. utgangen av august måned
var på hele kr. 370.000. Men driftskostnadene har også økt noe sammenlignet med i
fjor. Vi får ta det som et tegn på økt aktivitet. Faddergavene er på samme nivå
som i fjor. Men behovet for flere faddere
er stort, så vi håper at dette kan øke etter
hvert.
DAA

Fotinia

Vi fikk en trist beskjed Kristi himmelfartsdag. Vår kjære 83 år gamle
Fotinia i Vlora hadde reist hjem til himmelen.
Fotinia var en av de som det var utrolig godt å besøke - selv om huset var
falleferdig og luktet mugg. Hun hadde
et stort hjerte og var til mye oppmuntring for oss. Hun var en bønnekvinne
som ba for mange. Vi hadde kjent
henne i mange år, og underveis har
hun fortalt oss mye om hvordan hun og
mannen levde som kristne under
Hoxha-tiden.
Fotinia har hatt faddere igjennom
Team Albania. Den hjelpen satte hun
uendelig stor pris på. Hun var mye syk
de to, tre siste årene, så pengestøtten
var til stor hjelp for henne. Vi kommer
til å savne den kjærlige dama.
Vi lyser fred over hennes minne.
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En hilsen fra Dorentina i Kosovo, 22.05.2011.

Jeg kommer fra en familie med 6 barn, 3
gutter på 20, 17 og 15 år, og 3 jenter på
16, 14, og jeg selv som er 19år.
Min far er 50 år og har arbeidet med bygging av hus. Det klarer han ikke lenger fordi
han har så mye smerter i ryggen og veldig
dårlig syn.
Min far har alltid visst at jeg elsker å gå på
skolen, men å la meg få studere var bare
en drøm. Jeg kunne se tristheten i øynene
hans, og jeg gråt hver natt fordi han ikke
kunne hjelpe meg.

Sigøynerleiren i
Elbasan – des. 2010

Vi besøkte sigøynerleiren 1.desember. Det
var ganske bra vær den dagen, så denne
gangen var det ikke så mye søle i veiene.
Vi fra Team Albania skulle bl.a. få være
med på matutdelingen i et lite kirkelokale
som de har der. Misjonærene hadde sett at
det var behov for å gjøre noe med disse
barnas næringsinntak, så hver dag nå,
kl.11.30, utenom lørdag og søndag, kan
barna i leiren få hente seg et varmt måltid
mat.
Søndagsskolebarna i Kragerø frikirke og
flere enkeltpersoner i Kragerø og Grenland
hadde pakket julegaveesker til sigøynerbarna. De eskene hadde vi med oss; gaveesker
som ble delt ut av misjonærene på selveste
julaften. Og det fortelles at det var stor
begeistring da sigøynerbarna i Elbasan fikk
julegaver!
Takk til dere som gjorde det mulig!

Det har vært en hard tid for oss. Det koster
mye å studere, å reise, mat, ja alt koster, og
drømmen min virket helt uoppnåelig Jeg
begynte på universitetet i oktober, fordi
lærerne mine ba faren min om å gi meg lov
til å prøve. Det fikk jeg og begynte på sosialpedagogikk. Jeg bor sammen med en
venninne og hennes far hjalp til med husleien for rommet vårt da jeg ikke hadde
penger.
Jeg vet ikke om jeg har vært lykkeligere
noen gang enn den dagen Torunn fra Team
Albania fortalte at det var en gruppe ungdommer i Norge som ville støtte meg slik at
jeg kunne fortsette å studere. Det har vært
en stor velsignelse for meg og min familie.
Ingen i familien min jobber. Min eldste bror
er reist til Italia i håp om å få jobb, men har
ikke fått noe enda. Min bror på 17, har sluttet på skolen. Søsteren min på 16 går på
gymnaset og de 2 yngste går på ungdomskolen.
Situasjonen i familien min har ikke forandret
seg økonomisk, men de er veldig glade for
at jeg har fått muligheten til å studere.
Mitt liv har forandret seg!!
Jeg, og mine tanker, har forandret seg på
grunn av dere. Jeg har utviklet meg og ser
livet mitt på en annerledes måte.
Nå skjønner jeg hvordan det er å være

langt borte fra familien og hva kjærlighet
og vennskap er. Jeg hadde aldri gått alene
noe sted før jeg kom til Pristina, og det å
møte fremmede mennesker alene, var helt
nytt for meg.
Nå bor jeg langt borte fra familien min og
jeg forstår nå at det er mye å lære, bl.a. det
å ta imot hjelp fra dere og familien min, og
å bygge vennskap.
Jeg skriver med dype følelser og tårene vil
ikke stoppe. Mitt liv har blitt forandret --følelsesmessig og økonomisk, på grunn av
dere, mine brødre og søstre i Norge. Jeg
kunne ikke klart dette selv, men dere har
gjort meg til en spesiell person, og gjort det
mulig for meg å studere og utvikle meg. All
min takk er ikke nok.
Hver dag ber jeg for min familie og for
dere.
Dere er lys, glede, kjærlighet, ja engler inn i
min verden. Jeg har et håp om at en dag
skal det være mulig for meg til å komme til
dere og møte dere, gi dere en stor klem, si
takk og ønske dere alt godt.
Tusen hjertelig takk. Tro meg, Gud gleder
seg over dere og en dag vil han være med
dere.
Gud velsigne dere. Jeg er så takknemlig.
Dorentina.
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Gud kan gjøre det
umulige mulig!

Det å kjøre hjelpesending til andre land, er
en papirmølle og kan by på mange overraskelser. Det er vår erfaring etter å ha kjørt
17 år til Albania og 11 år til Kosovo. For et
år siden ble vi anbefalt av folk i kommunen
i det området vi jobber, å registrere oss som
hjelpeorganisasjon i Kosovo. I oktober
2010 reiste vi departementet i Pristina som
hadde med slike saker, for å snakke med
dem om vår mulighet til det. Der fikk vi en
bunke papirer som skulle fylles ut, og svarene skulle være på albansk.
For å gjøre en lang historie kort, som det
heter, så ble vi godkjent!
Vi fikk organisasjonsnummer.
9. mars sendte vi vår første hjelpesending i
2011 til Kosovo; 14 paller - på papirene til
en organisasjon som hadde hjulpet oss med
innførsel de siste årene. Den morgenen traileren skulle hente lasta her i Norge, kom
beskjed om at vi måtte bytte navn på mottaker. Den organisasjonen som hadde hjulpet
oss i flere år med å få lasta inn, kunne ikke
hjelpe oss lenger. Det ble helt kaos…

Hjemmesiden

vår er nå oppe og går igjen, selv om
ikke alt er helt ferdig. Ny adresse er:
teamalbania.no
Lisbeth Andersen i Skien har hjulpet oss
med den, og vi er veldig fornøyd med
resultatet! Stor takk til Lisbeth!
Så til lesere av nyhetsbrevet: Ta en titt
på siden, og kom gjerne med innspill
og kommentarer på mail. (teamalbania94@gmail.com)

Mange bønner ble bedt. Vi kunne jo ikke
stoppe når alt sto klart. Vi tok en sjanse - i
samarbeid med Xhemail, som er vår altmuligmann i Kosovo.
Vi hadde ingen annen utvei enn å søke om
importlisens også, for at vi i det hele tatt
skulle ha noen mulighet til å komme inn i
Kosovo, og det å få importlisens, hadde vi
blitt fortalt, var nesten umulig!
Nye papirer på albansk og masse spørsmål. Takket være dyktige albanere i Norge
som oversatte for oss, fikk vi sendt papirene
videre til Xhemail. 23. mars var han i
departementet for å levere søknaden - med
tilbakemelding om at svaret ville komme om
ca. 60 dager!!
To dager senere ble han oppringt fra tolla.
Lasta var kommet til Mitrovica, ble han fortalt, og Xhemail kunne reise dit neste dag,
en lørdag. Men han fikk ikke ut lasta, pga
manglende papirer! Han kunne få den ut
ved å betale en skyhøy sum, noe som for
ham og oss var helt uaktuelt. Men Xhemail
er ikke av de som gir seg...
Mandagen reiste han så til departementet
der søknaden var levert. Han gikk fra kontor til kontor og sa: ”Vær så snill og hjelp
meg”. Han kom til sjefen for dette, fortalte

om situasjonen, om Team Albania og hva vi
drev med. Der fikk han fikk beskjed om å
komme tilbake neste dag, og så skulle papirene være klare!!
Det var helt utrolig. Alt ordnet seg; de 60
dagene ble kortet ned til 4 dager, og uten
å betale noe!
Samme ettermiddag mottok vi meldingen
fra Xhemail: Lastebilen er ute av tolla - jeg
er bare glad!! Xhemail er kjempeflink. Det
er ikke noen hvem-som-helst som kunne
gjort dette. Vi er veldig glad for å ha han
som medhjelper i Kosovo.
Det mange trodde var umulig, ble mulig –
ved Guds og menneskers hjelp!
Vi må si at for TA er dette et UNDER
større enn vi kunne drømme om!
Nå kan vi altså sende hjelp til Kosovo på
våre egne papirer. Vi er helt uavhengig av
andre.
Team Albania er nå registrert som organisasjon, og med innførselsstatus i Kosovo.
STORT for en liten organisasjon.
Og nå er også sending nr. 2 dette året
sendt til Kosovo; 18 paller med klær og
utstyr.

Gro vår gode medhjelper.

Det var med sorg vi sist i juli fikk beskjeden om at Gro var død.
Her er minneordet vi skrev til KV. Lokal avisen i Kragerø:
Gro Stien til minne.
Så har det skjedd, det som vi håpet og trodde ikke skulle skje.
De siste SMS ene var så oppmuntrende og positive, akkurat slik vi
jentene i Team Albanias bruktbutikk opplevde Gro.
For oss var Gro gladjenta som var kreativ og arbeidsom. Aldri redd for å ta i et tak.
En venn vi kunne stole på.
Hun gledet seg over en fin utstilling hun hadde laget i butikkvinduene eller inne i butikken.
Hun viste alltid interesse for Team Albanias hjelpearbeid.
Vi opplevde henne som ei jente med omsorg for alle rundt seg.
Takk for tiden vi fikk sammen.
Vi lyser fred over Gros minne.
Hilsen jentene i Team Albanias bruktbutikk.
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Beklagelse

Tidlig i vår hadde vi i Team Albania store
planer for nyhetsbrevene våre; vi hadde
faktisk tanker for hele 3 nummer i 2011!
Og så er dette bladet du sitter med nå, det
første og eneste du får i år. Slik kan det gå!
Vi har bare hatt så utrolig mye å stelle med
- i butikken, på lageret, pakking av hjelpesendinger og besøksturer til både Kosovo
og Albania. Alt kjempepositivt, men det skal
jo en del timer til for å holde alt i gang.
Positivt er det også at en del av dere nå i
lengre tid har etterlyst nyhetsbrevet, noe
som forteller oss at dere liker å lese og
følge med i arbeidet vårt. Vi trenger dere,
og derfor lover vi å komme sterkere tilbake
med mer informasjon i 2012!!

Støttemedlemskap

I 2009 fikk ”Team Albania” sine første støttemedlemmer, og i 2010 fulgte mange av
dere opp på nytt, og nye kom til.
Tusen takk til dere alle!
Nå er det høst og 2011, og vi trenger dere
igjen, og mange flere, til å hjelpe oss å hjelpe. Vi ser så mange behov - !
Ved å melde deg som støttemedlem, mottar
”Team Albania” en støttekontingent, og som
vi sier: ”Mange bekker små gjør en stor å”.
Men ikke nok med det; et stort antall støttemedlemmer kan være med å utløse enda
større midler for oss i arbeidet vårt, hvis vi
søker pengestøtte til større prosjekter i
Albania eller Kosovo - !
Kanskje dette er noe for deg å tenke på og gjøre noe med? Det forplikter deg ikke
til noe mer enn at du på papiret er støtte-

medlem og med det kan ha tilgang til årsmøtet vårt (m/talerett, men uten stemmerett)
Så for den beskjedne sum av kr. 50
pr. år, er du mer enn hjertelig velkommen som støttemedlem av
”Team Albania” for året 2011!
(se vedlagt giro)

Vi trenger deg!

Vi trenger at dere ber for arbeidet vårt!
Be at vi gjør de rette valg i utfordringer
vi møter, og i de avgjørelser som må tas.
Be også om at evangeliet må ha
fremgang -

Inger Lise og Morten Berntsen
Porsgrunn
tlf. 35 51 83 52, mobil. 92 41 11 76

Vi har beklaget at nyhetsbrevet kommer
sent, men nå kan vi i alle fall være ute i god
tid med en julehilsen :-)
Vi i Team Albania vil si TAKK til alle våre
trofaste lesere av nyhetsbrev, alle givere og
hjelpere gjennom året! Hva hadde vel
Team Albania vært uten dere?
Og så vil vi ønske dere alle en VELSIGNET
GOD JUL, et godt nytt år, og håpe at dere
fortsatt står med oss når vi skriver 2012!

Jorunn Amundsen
Kragerø
tlf. 35 98 82 23, mobil. 91 59 57 44

Dere som ber:
Julehilsen

Har du lyst til å engasjere deg, er du
velkommen. Ta kontakt med en av oss:
Målfrid og Per Nordli
Helle
tlf. 35 98 82 93, mobil. 90 76 66 71

Eivind og Lisbeth Thøgersen
Porsgrunn
tlf. 35 55 11 68, mobil. 41 56 18 64

Torunn Pettersen
Stavanger
tlf. 51 55 55 34, mobil. 93 00 22 07
Liv og Dag Aabjørnsrød
Porsgrunn
tlf. 35 55 54 45, mobil. 95 22 05 46
Anne Karin Vivelid
Helle
mobil. 92 44 85 60
Maria & Martin Daland
Skien
mobil. 92 83 95 38

Foto: Lisbeth Felida Andersen

Støtt våre annonsører, de støtter oss!

Hildegunn Feed
Stavanger
mobil. 98 47 75 32
Team Albanias bruktbutikk:
Kragerøveien 423
Kragerø
Tlf.: 41 44 15 02
Vi har flere støttespillere med som
ikke er fast i gruppa.

Senter for
livskvalitet
3770 Kragerø
Mobil. 95833841

Ønsker du å støtte oss økonomisk?
Merk det gjerne med det du vil
pengene skal gå til. "Team Albanias"
konto 265560 65453
Vi vil ønske dere alle en riktig god jul!
Takk for at du har vært med oss i 2011!
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Sammen kan vi hjelpe mange!
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