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En av de «nye» familiene våre i
Albania bor, som så mange andre,
også veldig dårlig. Denne familien
fikk en fadderfamilie fra Vestlandet
gjennom Team Albania sist høst.
Barna går på skolen i Risili, hvor
Team Albania og Barnas Fredspris
har bidratt en del de siste årene.
En lærer spurte om hjelp for denne
familien via Diana og Bujar, som er
våre gode hjelpere i Vlora, Albania,
og da falt valget på familien Boci.
Det var en stor opplevelse å få for-
telle at familien skulle få økonomisk
støtte fra Norge. Det første mannen
sa, var at nå skal ikke barna mine
sulte. Samtidig så virket det som om
han ikke helt trodde det!
Dette betyr en enorm forskjell for de
fattige familiene. Og ikke minst at
det er noen som bryr seg om dem!!
«Tenk, de kjenner oss ikke, og så gir
de oss penger. Vi har fått en gave
fra himmelen!»

Sammen med broren har fam. Boci
noen få sauer, som de har solgt en
og en for å overleve.
Og da de fikk barn nummer tre,
måtte far betale med en og en halv
sau, verd 450€, for at legen skulle ta
keisersnitt på kona. Hun hadde før
det hatt flere spontanaborter.
Men huset de har bodd i, er en
katastrofe. Her måtte noe gjøres!
Taket var av blikkplater, som ikke
fungerte i det hele tatt; her var kaldt
som i en løe om vinteren, og kon-
dens med vann dryppende hele
tida.
Så for noen tusen kroner fikk Team
Albania entreprenøren ”vår”, Kujtim,
til sist høst å mure søyler i hjørnene,
legge nytt tak og lage ny trapp.
Familien var kjempeglad!
Vi var så på besøk i desember, og vi
så at det var ikke nok med tak. Døra
var ubrukelig, og vinduet i stua var
ødelagt. Vi fikk sendt penger, og

dør og vindu kom på plass før nytt-
år. 
De har fått et nytt liv, og det er syn-
lig på alle i familien. Det er fantas-
tisk å se forandringen, spesielt på
far. Han trodde ikke det var mulig at
de noen gang skulle få hjelp. Han
har en vond barndom og har alltid
vært veldig fattig. Han er en forsiktig
mann, er ikke frisk og kan ikke bære
tunge ting. 
Det neste vi trenger å gjøre for
denne familien, er å bygge et rom,
et nytt bad og å legge inn vann. Det
vil koste 60 000 kr.
I tillegg til økonomisk hjelp har
denne familien også fått noen som
bryr seg. Diana og Bujar, i Vlora,
snakker mye med dem og er til stor
hjelp for dem. 

P.S. Vi har flere familier som trenger
hjelp. Er det noe for deg å bli fad-
der, så ta kontakt.

Fantastisk! Det nytter å hjelpe!

Huset i desember - med nytt tak og ny trapp. Husets bakside - Bujar Osmenaj i forgrunnen.

Familien Boci - april 2014 Ny dør på plass!



Fra jeg var lita jente har jeg hatt mange drømmer. Hvert sekund, hvert minutt, alltid har jeg erfart at Gud har hjul-
pet meg slik at drømmer har blitt virkelighet. Uten hans hjelp ville jeg vært et null. Da jeg var et barn, visste jeg
bare hvordan jeg kunne leke, ingenting annet, men etter hvert som jeg vokste opp, begynte jeg også å forstå livet
Tidlig forsto jeg at familien min hadde behov for hjelp, for vi måtte bo i telt, og det gjorde livet vårt vanskelig. Men
Gud glemmer ingen. Han sendte oss engler. Disse englene kom fra Norge. De kom fra en organisasjon som heter
”Team Albania”.
Første gang vi møtte Team Albania var sommeren 2001. Da hadde de bestemt seg for å bygge et nytt hjem til oss!
Vi tenkte det måtte bli som å bo i Paradis. I oktober 2002 sto huset vårt ferdig. Vi var så lykkelige da vi kunne
spise vårt første måltid i det nye huset. Vi kunne gjøre alt vi ønsket oss, for nå bodde vi ikke lenger i telt.
Etter hvert som jeg ble eldre, kom nye drømmer og nye planer for framtiden min. Jeg var ferdig med obligatorisk
skole (high school), og jeg ønsket å studere computer-teknikk i Pristina. I november 2012 inviterte Team Albania til
et møte i Drenas. Der fortalte de at de ville hjelpe meg med å finansiere studiene, og så ga de meg en laptop slik
at studiene kunne gå lettere. Jeg ble veldig overrasket; dette var en gave fra Gud og fra Team Albania. Jeg har
ikke ord når jeg skal beskrive denne dagen. Jeg var så glad!
Det er ikke lett å gjennomføre denne utdannelsen, men jeg elsker faget mitt, og jeg er så lykkelig over å være ny
ingeniørstudent nå. Uten Team Albania og hjelpen de har gitt, ville dette vært umulig. Jeg vil si: ”Tusen takk, Team
Albania, må Gud velsigne dere! For uten dere ville drømmene mine bare
vært drømmer, aldri en realitet. Tusen takk, Team Albania, jeg vil aldri
glemme hva dere har gjort for meg og min familie.”

En hilsen fra Majlinda og familien

   Majlinda sammen med sine tre søsken og mor Mevlude høsten 2013.   

Doen!! Vaskeplassen - for klær, kopper og kar. Hit må vannet bæres i dunker.  



Huset til familien Luljeta og
Lumni Elshani  
På denne turen var ett av høyde-
punktene å få være med på innviel-
sesfest i det nye huset som familien
Elshani hadde fått ved hjelp av
Team Albania. 
Mange av dere har hørt om familien
på fem som bodde i et hus de ikke
eide. Huset var dårlig og hadde
bare ett rom. Og en dag kom
beskjeden om at de ikke kunne bo i
huset lenger! Hva gjør man da, uten
inntekt og uten mulighet til lån?
De fikk hjelp til å bygge sitt lille hus.
Xhemail Bytyqi var byggleder og
styrte det hele. 
To små soverom, bad, en liten gang
og kombinert stue/kjøkken. Det var
en opplevelse å se gleden og tak-
knemligheten hos familien! Alt var
ikke helt ferdig til den store dagen,
så festen ble holdt ute. Det ble dek-
ket på trappa - med kake, brus og
frukt. En stor flokk var samlet for å
dele denne dagen med familien.
Klumpen i halsen var stor da de
overtok nøkkelen til sitt aller første
hus! Det var rørende da den ene
etter den andre i familien ville si noe
om hvor takknemlige de var. For oss
var det en stor opplevelse å få være
med på å dele denne dagen med

så mange; gleden ved å få være
med og se med egne øyne at det
nytter. Å få se at det umulige kan bli
mulig!

Brevet under er skrevet av eldste
datteren til Lumni og Luljeta. Det var
hun som skrev brev til Team Albania
om frykten for å bli kastet ut av
huset de bodde i før.

Hilsen fra familien Lumni
Elshani! 
Jeg, Arlinda og min familie er veldig
takknemlige for hjelpen vi har fått. 
Vi fikk muligheten til å ha et eget
hus.
Jeg og søsteren min har nå fått eget

rom, som vi før bare kunne drømme
om. Nå kan vi lære mye bedre. Vi
er veldig fornøyd. 
Jeg vil også få takke dere som har
gitt meg muligheten til å studere. Nå
studerer jeg på høyskole.
Noen ganger tar jeg tid til å tenke
på hvordan vi levde før i forhold til
nå, siden vi før levde på ett rom
hele familien.
Alt er forandret siden dere har hjul-
pet oss. I dag er vi en veldig lykke-
lig familie. Jeg vil takke dere en
gang til for all hjelpen dere har gitt
oss, og alle mulighetene det har gitt
meg. 
Jeg takker Gud for at han sendte
dere for å hjelpe oss, og må GUD
VELSIGNE DERE!

Høstturen 2013
Høstturen 2013 til Kosovo var en fin tur med mange forskjellige opplevelser. Denne gangen
var været helt på vår side. Vi kunne sitte ute og nyte kaffen mens vi kjente sola varmet.
Det er mer enn sola som varmer når en møter gode venner fra tidligere turer!

Hele familien samlet utenfor huset.

Mor Luljeta holder en takketaleTeam Albanias overrekkelse av nøkkelen.



Studentsamlinga 2013.
På høsten har vi den årlige samlingen med studentene våre. Det er alltid trivelig. Studentene er utrolig positive og
utrykker veldig stor glede for den muligheten de har fått. Denne gangen hadde vi besøk av misjonærparet Nik og
Nesha fra Pristina. De holdt en tale for studentene og fikk samtalen i gang.. Det ble en vellykket samling.

Møtet på restaurant Graniti.
Det vi nå har gjort mange ganger, er å invitere alle de vi hjelper til et møte på restaurant Graniti. Det er viktig for
oss å treffe flest mulig, og folk kommer til disse samlingene. Her får de en boks med brus og litt peanøtter/salt-
stenger, som er vanlig å servere på sosiale sammenkomster i Kosovo. 
Geni og Sonila med team, fra Gjillan, en annen by i Kosovo, kommer og synger og taler. Folk er lydhøre, og de
kommer igjen og igjen. Denne gangen kom 130 personer.

Kaltrina To glade jenter, Arlinda og Kaltrina på jenterommet. Denne merkelige ovnen har holdt rommet
varmt i vinter.

Alle studentene som har fått hjelp av Team Albana; de som er ferdige og de som fort-
satt studerer. Her sammen med ”vår mann” Xhemajl, Nik og Nesha.

De nye studentene høsten 2013: Marigona, Arlinda og Driton,
som fikk hver sin bærbare pc.

Geni og Soni synger med barna. Ei jente prøver seg på litt solosang. Utdeling av bøker og barnebilder.



     Det er en stund siden vi har skrevet
om hjelpesendinger og det som
skjer rundt det.
I september -13 pakket og sendte vi
500 bananesker til Kosovo, hvorav
noen av disse ble kjørt videre til
Albania.
Det er et stort apparat som må til for
å få pakket alle de 500 eskene. Det
trengs mange flittige damer. Når alt
er pakket, så er det mennenes tur til
å bære ut eskene og kjøre dem til
Strand, som er lasteplassen vi får
låne av Morten Bakken. Der pakkes
eskene på paller, teipes rundt, det

settes på adresselapper, og eskene
blir klare til å bli hentes av et slo-
vensk transportfirma som vi har brukt
i noen år nå. De er både billige og
pålitelige. Etter et par uker er lasta
framme i Kosovo. Xhemail henter
sendingen på tolla, får en gjeng
med gutter med seg til å losse, og
deretter blir klærne lagt i hyller på
lageret av Aferidita, kona til
Xhemail, og søsteren hans, Fidaje.
Så er tiden for å ringe til familier. 3-
4 familier blir ringt til hver gang, og
så kommer de og får det de trenger
til familien: Sko, bukser, jakker osv.

Dessverre skjer det noen ganger at
vi ikke har absolutt alt, men som
regel går det bra. Aferdita er utrolig
flik til denne jobben med å dele ut
klær, og hun gjør det på en veldig
fin måte. Dette er jo folk som er fatti-
ge, og det er ingen lett situasjon å
være i det å alltid skulle motta.
Vi er alltid med på noen klesutde-
linger når vi er i Kosovo. Vi får møte
folkene, og vi ser gleden og tak-
knemligheten. Det inspirerer oss!
Og som Aferdita sier: « Jeg er hel-
dig som har denne jobben».

Pakking av hjelpesendinger og Team Albanias kleslager i Kosovo

En del av mennene etter endt pakking. Hele familien på lageret for å få klær i rett størrelse.

Ei som ble veldig glad for å få kjole. Denne gutten ble glad for å få en bamse.

500 bananesker med hjelp til Kosovo og Albania. Lasting - først på bil til Strand.



EN SOLSKINNSHISTORIE

Vjosa er navnet på ei 25 år gammel jente i Kosovo, ei jente som Team Albania har
kjent i noen år og hjulpet med utdannelse. Hun er lærer, men på grunn av en medfødt
hofteskade, kunne hun ikke jobbe lenger. Hun hadde mye smerter og ble bare verre og
verre. Familien hennes er veldig fattig, og kan ikke bidra med noe. Så ble Team Albania
spurt om vi kunne gjøre noe. Det ble diskutert i styret, og vi ble enige om å sette i gang.
Det hastet pga. smertene og begrensningene som fulgte med.
I våres, på vår tur til Kosovo, reiste fire stykker fra Team Albania på besøk hjem til famili-
en. Det var fint å få være med og fortelle en stor og god nyhet: Vjosa skulle få opera-
sjon, og Team Albania, med mange gode venner i Norge og Albania, skulle koste det
hele! Det var en veldig rørt familie som mottok beskjeden. Ikke et øye var tørt!
Ca. to uker etter reiste Vjosa med buss over fjellet til Tirana i Albania. Hun ble undersøkt av en spesialist i ortopedi
på et italiensk sykehus. Og - han kunne operere henne! Tre turer over fjellet, 5 timer hver vei, ble det til sammen.
Hun måtte tilbake til Tirana for røntgen og blodprøver. Legen sa hun måtte beregne 10 dager på sykehuset og 3,5
uker til opptrening etterpå, og så måtte noen fra familien gi 3 poser med blod. For 3,5 uker med fysioterapi måtte
de ha et sted å bo! Folk i Tirana trødde til. Toni fikk låne en leilighet av et ungt kristent par, mens andre tilbød trans-
port til og fra trening på sykehuset. 
Jorid, vår gode hjelper, har vært fantastisk. Hun besøkte Vjosa hver dag og var den som hadde kontakten med
sykehuset. Hun og Ned (mannen) ga blod til operasjonen. Ja, alt ordnet seg utrolig bra, og operasjonen gikk fint!!!
Vjosa trengte bare 7 dager på sykehus og halve tiden på opptrening. Hun er nå hjemme i Kosovo igjen, og skal til
månedlig kontroll i Tirana 6 - 12 ganger. Hun er ung, slank og ellers sterk, sa legen, og derfor gikk det så fort og
fint. Hun trener daglig hjemme. 
Gleden er ubeskrivelig! Alternativet var å bli sittende - uten å kunne gå!



Julemøte og matutdeling i Kosovo
Vi hadde samlet inn penger til matesker, og sammen med
noen penger fra bruktbutikken var det nok til å kjøpe esker til
50 familier.
Vi inviterte da 50 familier til julemøte på restaurant Graniti.
Roza Dozi, Aida og Reli Duro sammen med barna
Samantha og Luis, kom fra Albania og var med oss på jule-
møtet. De hadde et opplegg for barna, som fenget både
barn og voksne. De fortalte juleevangeliet gjennom drama,
dukketeater, klovning og sang. Det var kjempebra. Geni
holdt andakt og sang sammen med kona, Sonilla.
Ingen visste at de skulle få matesker med hjem. De hadde vi
gjemt under noen duker.
Gleden var stor da vi mot avslutningen fortalte det!
Begeistret ble også barna som ble malt i ansiktet!
Kommentarene etterpå var: «Noe sånt har jeg aldri vært
med på»! 

50 matesker til familier i Kosovo, og i Albania 32 esker.



Juleprogram på skolen i Risili
Skolen i Risili er den skolen vi har hjulpet med forskjellige ting de siste årene.
At vi kunne komme sammen med våre albanske venner og ha et juleopplegg på skolen, var vi veldig glad for. Vi var super-
heldige med været den dagen; vi kunne ha alt ute, selv om det var 13.desember.
Alle elevene stilte opp foran trappa som ble brukt som scene. Familien Duro og Roza gjorde stor suksess. Barna fulgte godt
med, lo og var glade. Lærerne likte det også, det var tydelig! 
Barna fikk prøve å snurre tallerkner, og til sist så delte vi ut gotteposer til alle elevene inne i klasserommene! Det smakte med
norsk melkesjokolade, som var litt sponset fra en butikk i Kragerø. Familien Spiecker i Albania hadde kjøpt resten av innholdet
for oss og pakket de 220 posene.
Xhemail og Aferdita som jobber for oss i Kosovo, var med for å se hva TA gjør i Albania. 
De ble møtt med blomster, som er en tradisjon på skolene i Albania når noen kommer på besøk. Det syntes de var flott.



Matutdeling og julemøte i Vlora
Alle de gamle som får middag to ganger i uka fra Team
Albania, hadde vi kjøpt matesker til, og til fadderfamiliene i
Vlora. Det ble tilsammen 32 esker. Siden det var mange
gamle, kjørte vi ut eskene kvelden før vi skulle ha julemøtet.
Så glad de ble for å få mat til jul!
Diana og Bujar, som er våre folk i Vlora, hadde invitert de
gamle, fadderfamiliene og folk som har hjulpet TA på for-
skjellige måter i Vlora, og håpet at det kunne komme ca. 30
til møtet. Vi ble gledelig overrasket! Det kom 90 personer,
små og store, som fikk en gledesfylt formiddag.
Familien Duro, Roza, Bujar, to fra TA - med Jorid Spiecker
som tolk - og pastoren deltok.
Det var ikke tvil; dette ønsket både tilhørere og arrangører
gjentakelse av!   



Som jeg skreiv forrige gang, Team
Albanias bruktbutikk begynte i det
små, men har nå blitt en ganske stor
bedrift. En bedrift hvor alle jobber
gratis.
Og vi synes alle det er en stor glede
å få være med og hjelpe.
Vi i Norge har det jo så godt og er
så privilegert, så i grunnen er vi nes-
ten litt forpliktet til å hjelpe våre
medmennesker i andre land, men-
nesker som ikke er så heldige som
oss, mennesker som opplever sult,
krig, forfølgelse osv. 
Butikken på Sluppan har bare gått
like bra eller enda bedre for hvert
år. Det er stor giverglede blant folk.
Det er vel nesten ikke en dag uten at
noen kommer inn med ting og tang
til oss, eller kommer for å spørre om
vi vil ha f.eks. en salong, et skap
eller et bord. Vi tar i mot alt med
takk! Det eneste vi sier er at det vi
får må være reint og helt. Det blir
ikke sagt fordi vi er utakknemlige,
men hvis ting er ødelagt, kan vi ikke
selge eller sende det. Så da må vi
kjøre det til Nilsbukjær, og det blir
en utgift istedenfor en inntekt.
Heldigvis hører dette til sjeldenhe-
tene. Vi er dere alle givere evig tak-
knemlige. 

Vi har mange avdelinger i butikken.
Salg av retroklær, dvs. klær fra 50,
60 og 70- åra, er det mange som
liker og som kjøper, og før 17.mai
hadde vi mange fine barnebunader
for salg. De var kanskje brukt en
eller to ganger og var like fine.
Bunadsko hadde vi også.
Vi driver jo ikke en butikk som til
vanlig selger klær, men retroklær og
bunader selger vi. Alt annet av sko
og klær blir sendt til Albania og
Kosovo. Og her kan jeg komme
med en liten oppfordring: Skulle
noen av dere som leser dette, ha
pent brukt guttetøy, så vil vi gjerne
ha det. Det er ikke så mye vi får inn
av pentøy til gutter, og de kan jo
også ha behov for å pynte seg av
og til!
Ellers vil jeg si at bruktbutikken er et
sted der en treffer mange hyggelige
mennesker. Vi som jobber her, har
blitt kjent med mange vi ikke kjente
fra før, og vi synes det er koselig når
noen kommer inn bare for å se,
også.
Den siste tiden har vi fått inn mange
fine servicer fra Porsgrunn Porselen
og andre merker. Kaffe- og mid-
dagsserviser både til 12 og 6 perso-
ner. Og mange som har arvet

gamle serviser, kommer inn for å
prøve og finne ting å supplere med.
Noen ganger er de riktig heldige!

Ja, nå går det raskt mot sommer, og
Kragerø blir fylt opp av sommergjes-
ter. Vi har flere sommergjester som
kommer innom oss hvert år. De er
veldig imponert over hvor stort
utvalg vi har. Det er koselig å høre! 
Til slutt vil jeg, og alle de andre som
«jobber» her, ønske dere en fin, sol-
fylt og varm sommer, og samtidig
ønske dere alle velkommen til butik-
ken på Sluppan.   

Berit

Kassererens hjørne

Regnskapstallene for 2013 var noe høyere enn i 2012, både inntekter og utgifter.  Omsetningen i butikken var på
kr. 757.000 mot kr. 727.000 i 2012, noe vi er veldig fornøyd med.  Faddergavene, med tilsvarende utbetalinger,
ligger jevnt på noe over kr. 300.000, og øvrige gaver og bidrag var på kr. 275.000, herav kr. 50.000 øremerket
studentarbeid.  Vi støtter for tiden 10 unge studenter i Kosovo.  Ellers har vi bidratt med hjelp og støtte både til sko-
ler, familier og enkeltpersoner med over kr. 600.000.  Transport-, reise-, butikk- og diverse nødvendige administra-
sjonskostnader utgjorde ca. kr. 340.000.

Pr. april i 2014 har vi omsatt for kr. 184.000, mot kr. 210.000 i samme periode i fjor, altså noe dårligere. Men vi
får håpe det tar seg opp utover året! Varetilgangen er det i alle fall ikke noe å si på.

DAA

Nytt fra bruktbutikken på Sluppan



Vi trenger deg!

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

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

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

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

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 og Martin Daland
Skien
mobil. 92 83 95 38

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.

Ønsker du å støtte oss økonomisk?
Merk det gjerne med det du vil 
pengene skal gå til. "Team
Albanias" konto 265560 65453
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abjørnsrød

Tusen takk til 50-, 70-
og 90- årsjubilanter!
Noen ganger er Team Albania spesielt
heldig. Jubilanter og andre «bursdags-
barn» er så sjenerøse at de gir burs-
dagsgaven til Team Albanias hjelpear-
beid. Siden siste nyhetsbrev har vi fått
gaver fra fem personer som har hatt
bursdag. De hadde forskjellige ønsker
hva pengene skulle gå til, som huspro-
sjekt, til å bespise de gamle i Vlora, til
Vjosas operasjon og til studentene.
Igjen tusen takk! Det var til stor hjelp
for arbeidet vårt!

Strikkedamer!
Har du tid til å strikke sokker, så er vi
veldig glad for det. Og takk til alle
dere som gjør det!
Først i september skal vi pakke en pose
med ullsokker til hver familie, som skal
gis sammen med mateskene til jul. Og
vi trenger fortsatt mange sokker i alle
størrelser!

Mobiltelefoner
Over hele verden er mobiltelefon nå
kommunikasjonen, enten du er fattig
eller rik. 
De fattige i Kosovo og Albania kjøper
en brukt «feika» mobil for noen få
Euro. Den varer aldri lenge. Derfor
spør vi om du har en brukt mobil som
du ikke bruker, og som er i orden. Vil
du gi den bort, tar vi den gjerne imot
og formidler videre.

Hjelpesendinger
Vi sendte en hjelpesending til
Kosovo/Albania i mars og neste går
sist i september.

Til hjelpesendingene
våre trenger vi:
Klær, sko, sengetøy m.m.
Ullsokker.
Brukbare mobiltelefoner.

Vi trenger økonomisk
støtte til:
Restaurering av to hus i Kosovo.
Hjelp til videre bygging hos familien
Boci.

Håp
Et dikt av Eivind Skeie.

Håpets rose kan spire i den karrigste jord
og i den svarteste natt.
Den lyser opp i mørket
og viser veien til det evige land.

Åpningstider i
bruktbutikken:

Tirsdag: kl. 11.00 - 14.00
Onsdag: kl. 11.00 - 14.00
Torsdag: kl.15.00 - 19.00
Lørdag: kl. 11.00 - 14.00

I tillegg har vi åpent når
vimpelen henger ute.

Tlf.: 41 44 15 02 

Støtt våre annonsører, de støtter oss!


