Nyhetsbrev fra

Team Albania
2018

Ønsker du å støtte oss økonomisk? Merk det gjerne med det du vil pengene skal gå til.
“Team Albanias” konto 2655 60 65453 el. vipps 95771

Matutdeling i Kosovo og Albania 2017
Ennå ett år kunne Team Albania dele ut matesker i Kosovo og Albania. I Kosovo og Albania hadde vi
tradisjonelt julemøte med Roza, Reli og Aida fra Albania som hadde dukketeater, sang og andakt for
barn og voksne. Barna fikk en liten pose med godteri og damene fikk en smykkepose. Til stor begeistring. Etter møtet dro vi alle til kleslageret i Drenas hvor vi delte ut mateskene til de 80 familiene.

Pakking av matesker i Kosovo og Albania
I Kosovo har Aferdita og Xhemail Bytyqi ansvar for å bestille og kjøpe inn maten til eskene samt å pakke de. Det samme gjøres i Albania. Der har Diana og Bujar Osmenaj kjøpt inn, og sammen med Papi,
Lume og Ligor Luci og noen spreke gutter har de pakket rundt 200 esker.
De gjør en kjempejobb for sine egne, på grunn av givergleden i Norge som du kan være med på.

Team Albania har siden siste nyhetsbrev sendt tre
trailere med klær og sko m.m. til Kosovo og Albania
I 24 år har Team Albania sendt
klær, sko m.m. to tre ganger pr.
år.
Behovene er veldig store. Det
å få klær fra Norge er til veldig
stor hjelp for de fattige.
Hele året jobber damene i Team
Albanias bruktbutikk på Sluppan med å pakke ut poser og
esker vi har fått med klær, sko,
sengetøy, håndklær m.m. Det
blir pakket i bananesker som
blir merket med innholdet. To

ganger i året sender vi til Kosovo. Totalt ca. 100m3 pr. år.
Alt blir kjørt til Kosovo, til Team
Albanias lager i Drenas kommune. Her jobber ekteparet
Aferdita og Xhemail Bytyqi for
Team Albania med å dele ut
klær til fattige familier. Team
Albania samarbeider også med
sosialkontoret i kommunen.
Siden starten med klesutdeling
i Kosovo, så har mange tusen
fått klær fra Norge. Vi har stadig

gjennomgang av behovet til de
forskjellige familiene, dvs at
noen faller fra og nye kommer
til.
Vi er avhengig av stor giverglede på klær til Team Albania.
Nå er vi i gang med hjelpesendingen som skal sendes i
februar/mars.
Vi i Team Albania ser at fam
ilier som får hjelp gjennom vårt
arbeid, får det bedre.
Det gir inspirasjon til å stå på.

Skoleelev på matutdeling
For første gang hadde Team Albania med seg en skoleelev på
matutdeling i desember 2017.
Et barnebarn til to av TA medlemmene: Samuel gikk da i 5.
klasse og han fikk fri fra skolen
i 6 dager for å være med på
matutdelingen og familiebesøk.
Samuel hadde vært noen ganger

i Kosovo og Albania før, men
da sammen med sine foreldre.
Dette ble en annerledes tur, en
tur med mange sterke opplevelser for han. Han syntes det
var veldig kjekt å få være med
på dette. Samuel sier: «Det var
rart at mange damer gikk i sorte
klær. Det var veldig trist å se

at den gamle mannen som jeg
besøkte var helt alene. Det var
vondt og rart å se at mammar
og pappar ikke kan kjøpe mat til
barna sine. Jeg ble lei meg fordi
de var så fattige». Vel hjemme
igjen viste han bilder og fortalte
klassen hva han hadde vært
med på.

Elbasan og Sigøynerbarna
Det er alltid en stor opplevelse å komme til Elbasan sitt
sigøynerområde. Til det lille
huset som albanske Ungdom
i Oppdrag eier og hvor det er
aktivitet hver dag. Vi besøker
de jevnlig og var der også nå i
oktober. Ekteparet Ola og Ilir
Isaraj leder matprogrammet
som Team Albania støtter. De
er alene om å styre dette, det
gjør de på en utrolig fin måte.
Opptil 50 barn bespises fem
dager i uka. Noen ganger er
noen mammaer med og hjelper.
Når vi er på besøk får vi gjerne

være med på håndvasking,
tannpuss, servering, mating og
vask. Sist var vi 6 stykker på
besøk, og det var nok å gjøre.
Ola og Ilir gjør en fantastisk
jobb. Ola som er 38 år har MS,
de har tre flotte småjenter, så
egentlig har hun nok å gjøre.
Sykdommen hennes har ikke utviklet seg mye de siste to årene
pga en behandling hun har fått
økonomisk hjelp til. Det er på et
sykehus i Hellas. Den har hun
respondert godt på. Men allike
vel er hun mye trett. Ola og
Illir har et stort hjerte for disse

barna og de står på.
Nok en gang dro vi derfra med
stor takknemlighet for at det
finnes mennesker som Ola og
Ilir! Nå har et firma i Grenland
begynt å støtte dette arbeide
med en sum hver mnd. Det
er kjempeflott. Samtidig har
barnekirka i Kragerø Frikirke
vært med som trofast støtte i
mange år. Det er plass til flere
støttepartnere. Det koster
4000.-NOK pr. mnd. å gi mat ca.
20 dager til 45-50 barn (ett barn
- ca. kr 80-100,- pr. mnd.!)

men jeg kan ikke bruke det!
Strømmen er for dyr til at jeg
har råd til å bruke strykejern.
Denne familien hadde også
et gammelt TV. Det hadde de
heller ikke råd til å bruke, fordi
strømmen er dyr.

Har du noen gang tenkt at du
ikke kan bruke strykejernet
el. TV pga strøm? For oss her
i Norge er vel det en sjelden
tanke. Fattigdommen har mange
ansikter.

Strykejern
En i teamet som var med til
Albania i oktober hadde med
seg et strykejern som hun ville
gi bort til en av «våre» familier.
Vi spurte en av familiene om de
trang et strykejern. Da svarte
mor i huset, jeg har strykejern,

Tur med de gamle
Å dra på tur med de gamle
fra Vlora i Albania er virkelig
noe alle som har vært med
på gleder seg til. De som får
denne turen er de 20 eldre,
som får to varme måltider i uka
fra Team Albania. De gamle
ser med glede fram til denne
turen. Turen går med buss til
en severdighet i Albania, inntil
to timers kjøring fra Vlora. I
oktober var det tredje gangen
vi gjorde dette. Reli var med

oss denne gang med gitaren.
Roza og Herta var med som
tolker, det er godt for de gamle
å kunne kommunisere med oss
og vi med dem. Vi dro først til
et gammelt kloster som ligger
på en liten øy utenfor Vlora by.
Over til øya er det nå bygget en
ny flott gangbru. Så en kaffe
stopp før vi dro opp til Amantia.
Byen som var forløperen til
Vlora og ligger et stykke inn
i landet. Den er fra 200 -300

Smykker
Til bruktbutikken får vi også
mange smykker. Noe selger vi
og det meste samler vi, til vi har
to store fulle kasser. Da lager vi
smykkeposer til damene og de
unge jentene i familiene som
får matesker til jul. I Kosovo og

Albania annet hvert år. Så glad
de blir for å få noe så unyttig
som smykker, men så viktig
for damer å få noe å pynte seg
med. Så om du har noe du ikke
bruker, vi tar imot.

år før Kristus, her var det i
den tiden 3000 husstander og
olympisk stadion. Nå er det bare
ruiner. Etter dette dro vi til en
restaurant som er bygget inn i
en grotte i fjellet. Her var langbordet dekket. Vi fikk servert
lam med tilbehør. Reli spilte og
sang. De gamle elsker albanske
folkesanger så de synger av
hjertens lyst.

Huset til Agron
I siste nyhetsbrev holdt vi på
med innsamling til restaurering
av huset til Agron. Vi kom i mål
og nå har det vært ferdig i ett
år. Familien er kjempefornøyd.
Huset er tørt og varmere. Gulvene er hele og vinduene tette.
Det er en stor glede for oss i
Team Albania når vi kan hjelpe
folk med å få det bedre. Takk til
alle som var med på det.

Mødre
De siste årene har vi møtt flere
unge forlatte mødre i Kosovo.
Mannen finner seg en ny dame,
tar henne med hjem og kaster
ut sin første kone og barna. Vi
møtte triste og sårede unge
damer som er redde for hvordan de skal klare seg fremover.
Uten jobb har de ingen inntekt.
De må finne et sted å bo, og

det å få hjelp til husleie og mat
er nesten umulig. Noen er så
heldig å få litt hjelp fra familie.
For foreldre er det en skam at
datteren kommer hjem igjen
med barna etter en skilsmisse.
Det er ikke ofte de kan bo
sammen med familien. For disse
unge damene er det nesten ikke
håp om å få en ny mann. Det de

Vestfold og Vest Agder
Team Albania har tilholdssted
i Kragerø, men vi har mange
hjelpere som ikke bor i Kragerø
kommune eller Telemark. I Byremo i Aust Agder bor Ragnhild og
Arvid A Mjåland. De samler inn
klær, sko, ting og tang og kjører
den lange veien til Kragerø med
full bil. Dette året har det blitt
3-4 turer. Vi er takknemlig for
innsatsen de gjør. Takk til dere.
I Re i Vestfold bor Vibecke hun
samler inn klær, sko, husting og
litt småmøbler. Fyller en stor
bil og kommer til Team Albania med det 5-6 ganger pr. år.
Dessuten er hun en av damene
som strikker sokker. Det er fantastisk for oss å oppleve at flere

vil være med å hjelpe på Team
Albanias prosjekter.
Team Albania har flere som
kommer til oss med ting
langveis fra. Bl.a en dame i
Åmli, en dame på Lillestrøm
som også strikker og en mann i
Oslo som og kommer med full
bil. Takk til dere også.

sier i Kosovo er at de ikke vil ha
en dame som er «brukt». Barna
lider uten en far i dette mannssamfunnet. Vi i Team Albania
kjenner at vi trenger å hjelpe
disse unge kvinnene. To av de
vi har møtt har fått fadder fra
Norge. Det betyr en stor for
skjell for kvinnene og barna.

Fadderbesøk
Å besøke fadderfamilier er
noe vi gjør på hver tur i Kos
ovo og Albania. Virkeligheten
er hard for mange familier. Vi
spør alltid om hvordan de har
hatt det siden sist. Da får vi
mange forskjellige svar. En av
familiene i Albania svarte da vi
besøkte dem sist: “Jeg får ikke
sove, jeg er redd fordi vi skyller
så mange penger for mat. Vi har

aldri nok mat.” Denne familien
får mat for 500,-kr hver mnd.
Etter å ha sjekket dette opp
hos kjøpmannen ble vi ganske
fortvilet ikke bare for denne
familien, men også for mange
andre. Kjøpmannen sa at det
er mange familier med økonomiske problemer. Jeg har mange
som ikke kan betale sa han. Vi
spurte hvordan han kunne gi

folk mat på «krita» som vi sier.
Gud har gitt meg et stort hjerte,
svarte han. Det er flott å høre
at kjøpmannen har et hjerte for
de fattige. Penger trang han jo
selv for å kjøpe inn nye varer.
Gjelden til «vår familie» er så
stor at det vil ta år for de å få
betalt tilbake. De er uten jobb
og er fem mennesker i huset.

liten jente, Anda. I februar fikk
vi en mail fra Vjosa sin bror
om vi kunne hjelpe henne med
operasjon på den andre hofta.
Da hadde de prøvd alle veier
de kunne tenke seg for å få
økonomisk hjelp til operasjonen,
men de klarte det ikke. Team
Albania var siste utvei for dem.
TA klarte å hjelpe nok en gang.
Vjosa og familien var veldig
glade, det var vi i Team Albania
også. Vjosa reiste til Tirana i
Albania, på sykehuset som hun

ble operert første gang og ble
operert av samme lege som
sist. Jorid Spiecker var til stor
hjelp for Vjosa mens hun var
på sykehuset både første gang,
og også denne gangen. Nå har
Vjosa ny hofte, er uten smerter,
og hun er glad og takknemlig
for hjelpen hun har fått. Hele
familien, og spesielt mannen
takker for hjelpen de har fått fra
Team Albania.

Vjosa
I 2013 betalte Team Albania
hofteoperasjon på en av TA
sine studenter. Hun var født
med hoftefeil og hadde ikke
hatt mulighet til å få hjelp pga
krig og fattigdom. Før hun ble
operert første gang hadde hun
ekstremt mye smerter. Hun
fikk ny hofte og dermed et
nytt liv. Legen sa den gang, at
hun måtte operere den andre
hofta også etter hvert. Så vi var
forberedt på det. Senere giftet
Vjosa seg og fikk en nydelig

Tannlegekontoret - ny stol
Tannlegene hadde behov for
en ny tannlegestol. På Team
Albanias hjelpearbeid la vi ut en
utfordring om å gi et bidrag til
tannlegestolen. Vi hadde vært
hos en leverandør i Kosovo og
fått en god pris. 28 000,-nkr
skulle vi betale for den. Underet
skjedde, en giver ville betale det
vi manglet til stolen. Det var 25
000,-nkr. Det var stor glede hos
folkene i Kosovo og hos Team

Albania. Vi er stolte av tannlegekontoret og det tannlegen
utretter der. Hva det betyr
for de fattige å få hjelp med
tennene er enormt. Takk igjen
kjære givere.
Tannlegekontoret har vært en
stor suksess for de fattige i
Drenas. Tannlege Manuhsasje
og hennes team gjør en kjempejobb. Hver lørdag har de fra 5-8
pasienter. Pasientene er fattige

Ariana

Fjola

Pakking av sokker
Også i år har vi fått utrolig
mange par hjemstrikkede sokker ca. 700 par. Er så flott at
dere som strikker, strikker. Vi gir
sokker til hvert familiemedlem
sammen med mateskene. Hvert
annet år i Kosovo og hvert annet år i Albania.

personer som ikke har mulighet
til å koste tannlege selv. De
aller fleste har ikke vært hos
tannlege før. Fra staren 11.07.
2015 til 17.01.18 har de behandlet 675 pasienter. Alle har hatt
mer enn en gangs behandling.
173 tenner er trukket, 531
tenner er reparert og 3 har fått
protese.

Damene på senteret,
“Qendra per Promovin e Drejtave te Grave”
Over en tid har vi hatt kontakt
med leder for senteret for de
misbrukte kvinnene fra krigen
på 90-tallet, Kadire Tahiraj. Vi
har sendt garn, stoffer og div
hobbyting som vi har fått inn.
Høsten -17 ble vi invitert til
å besøke damene på sentret.
De er 50-60 damer totalt som
bruker senteret hvor de kan
få hjelp av lege, psykolog og
hjelp med praktiske ting. De
kan sy, strikke, male og mange

andre ting på sentret som er
åpent fem dager i uka. Da vi var
på besøk hadde vi pakket en
liten gave til hver av damene,
med ting vi hadde fått i brukt
butikken og noen kjøpte ting.
En av Team Albania damene
holdt en liten tale om gavens
symbolske betydning. ( Det var
lys – til å se fremover, hjerte
-kjærlighet, skjerf til å varme
seg og bok og penn til å skrive
gode minner.) Disse kvinnene

har opplevet noe av det verste
kvinner kan oppleve. Nemlig
voldtekt. Tre av dem fortalte sin
historie til oss, det var så sterkt
og grusomt at det glemmer vi
ikke. Tårene rant på alle oss
som hørte på damenes historier.
Krig er bare grusomt.
Vi har stor respekt for Kadire
som driver dette arbeidet. I 19
år har hun holdt på! Med hele
hjertet kjemper hun for disse
kvinnene.

Besøk hos naboen
I september fikk
butikkpersonalet i
bruktbutikken en
overaskende invitasjon.
En av våre naboer
inviterte oss hjem
på pizza en torsdag
kveld. Maken til nabo
skal man vel lete
lenge etter. Vi hadde en kjempekoselig
kveld. Verten hadde og
skrevet et lite dikt til
oss som jobber i butikken.

Kjære venner over veien her.
Nå vil jeg gjerne hylle dere for arbeidet deres.
Dere stiller opp for andre i verden som ikke har det så godt.
Jeg ser dugnad driver dere
For å gjøre andre menneskers hverdag bedre
Dere henter det vi i Norge ikke vil ha’
For å gjøre noe for andre som får det mere bra.
Fra mesteren har vi fått beskjed
Nestekjærlighet skal vi drive med
I praksis ser jeg det hver dag
Med Albania hjelpen og bruktbutikken tjener dere nesten
akkurat som Han sa.
Hilsen K.M.

Bruktbutikken på Sluppan, Kragerø
Her er en liten fortelling fra, og om,
bruktbutikken til Team Albania.
Det er bare frivillige som jobber i
bruktbutikken. Vi er ca. 20 damer
og 5 menn. Det er mye å gjøre, og,
så heldige vi er som liker å gjøre
forskjellige ting. Noen vil eks
pedere, andre liker å pakke ut klær.
Vi har et eget kleslager, hvor alt
vi får blir sjekket. Lagt i hyller på
rett størrelse. Mann – dame – gutt
– jente. Arbeidstøy – treningstøy
– sokker – luer og votter – sengetøy – handklær – undertøy – sko
osv. alt har sin plass- fra hyllene til
nedpakking i esker. Teller hver ting.
Så blir eskene merket og nummerert. Det samme skjer på kjøkkenet.
Der er det alt av glass – serviser
– bestikk – pynt – kjøkkenutstyr
osv. Vasket og vurdert. Sendes eller
selges? Det som skal selges blir
satt i hyller i påvente av plass i butikken. Så fort noe blir solgt, kommer nytt ut. Dette er spennende. Vi
er jo så forskjellige på hva vi liker.
Alt som kan sendes blir talt opp
og pakket godt inn. Vi vet at alt
kommer fram og blir gitt til de rette
personene. Dette er noe vi tenker
på og snakker om når vi står og
pakker.
Så er det bøker og musikk. Heldig
vis er det noen som liker å ordne
med det også. Rydder i hyllene,
noe må kastes, sortere rett bok på
ca. rett plass. Spill og puslespill.
Puslespill er fint å sende.
Vi får mye skryt av butikken. Det
kommer ikke av seg selv. Noen pynter bord, tørker støv. Setter ting der
de passer. Retro, gammelt, serviser,
dukker, gardiner, bilder og rammer.
Alt prøver vi å ha et system på.
Søppel blir det også en del av.
Kildesortering er ikke bare lett med
så mye forskjellig. Vi har fantastiske flinke menn som tar den
største delen. De bærer ut esker

på esker, kjører bort og kommer
tilbake med tilhengeren full av
tomme esker. Det går rundt 800
esker til en sending. De henter også
mye hos givere som ikke klarer å
komme selv. Og så er de heldigvis
nevenyttige. Henger opp nye hyller,
snekrer hyller og mye mer. Vi har et
veldig godt samhold i gjengen. Lett
å si fra til hverandre. Så har vi jo
jobbet sammen i mange år nå.
I kassa blir det ofte kø. Det skal
jo pakkes inn (i avispapir hos oss).
Både kunder og betjening er positive. Vi har mange faste kunder.
Det er flott. Koselig med en prat
og gode råd om hva de mener vi
kanskje burde gjøre. De ser det jo,
de som kommer jevnlig.
Vi har faste givere også. Vet om
mange som har en banankasse

stående hjemme. Der legger de det
de ikke bruker/trenger. Så får vi den
når den er full.
Langveisfra har vi også fått hjelpere. Fra Oslo til Kristiansand.
Samler sammen, vasker og legger
i kasser. Så kommer de til oss når
bilen er full.
Her er mye å gjøre, og heldigvis,
så trives vi på «jobb». Vi vet at
alt som blir solgt kommer andre
til gode - mange mennesker, i
Kosovo og Albania, får hjelp til å
overleve. Bli mette, får hus, ny ovn
og ved, ordnet tenner, hjelp til å
komme på sykehus og lege. Hjelp
til skolebøker og skole - listen er
lang på hva slags hjelp de får. Godt
med klær til kalde vintre og varme
somre.

Team Albanias bruktbutikk sine medarbeidere:

Anne-Karin Schrøder

Ingfrid Dahlen

Anna Slåttedal

Marion H. Øverland

Wenche Thorsen

Wenche H. Ellefsen

Lisbet Lønne

May Britt Sjøberg

Else Johansen

Wenche Danielsen

Torgeir Dahle

Prudence A. Keyon

Anne Karin Vivelid

Tom Ellefsen

Astrid Jenssen

Kjell Johansen

TEAM ALBANIA Regnskap pr. 31.12.2017

2017
2016
		
Inntekter:			
Salgsinntekter butikk
1 037 225
906 907
Faddergaver
291 470
303 980
Diverse gaver, kollekter m.m. (note 1)
191 154
112 303
Annonseinntekter
0
0
Reiseutgifter innbetalt fra deltakere
23 037
20 128
Medlemskontingenter
0
0
Renteinntekter
82
79
Sum inntekter
1 542 968
1 343 396
		
Utgifter:			
Overført til fadderfamilier
385 548
401 218
Hjelp og støtte til andre (note 2)
573 302
410 060
Studentstipend
28 099
71 146
Husleie, strøm og driftsutgifter Sluppan
194 888
158 443
Transport- og reisekostnader
200 605
226 067
Husleie, lønns- og adm.utgifter i Kosovo
97 016
97 031
Arrangementer, nyhetsblad, gebyrer mm.
33 053
22 111
Sum utgifter
1 512 510
1 386 077
		
Resultat
30 458
-42 680
		
Eiendeler:			
Bankinnskudd og kontanter
90 400
55 433
Lån til studenter og andre
442 366
444 649
Kortsiktig tilgodehavende
752
2 978
Sum eiendeler
533 518
503 060
			
Gjeld og egenkapital:			
Egenkapital 1.01.
503 060
545 740
Årets resultat
30 458
-42 680
Sum egenkapital
533 518
503 060
		
Gjeld:			
Kortsiktig gjeld
0
0
Sum gjeld
0
0
			
Sum egenkapital og gjeld
533 518
503 060

Note 1		
Av større gaver kan nevnes: Julemataksjon kr.53.000, enkelgave til tannlegestol
kr.25.000, 2 enkeltgaver a kr.10.000.			
		
Note 2		
De største postene er: Mat til gamle i Vlora kr.84.000, hus til Agron kr.146.000, utstyr
og drift tannlegekontor kr.48.000, julemataksjon kr.81.000, skolebøker kr.13.000.		

Takk!
- til dama som ønsket seg
pengegave til sin 70 års dag.
Det ble vi kjempeglade for.
Hun fikk ca. 13 000,-kr som
hun gav til Team Albania.
- for kollekten julaften 2017 i
Kragerø frikirke.
- for stadige bidrag til Elbasan fra Barnekirka i Kra
gerø Frikirke.
- for minnegaven etter Asbjørg Ludviksen, Træna sin
bortgang. Hun var en viktig
støttespiller og forbeder for
arbeidet i Albania. Det ble
14300,- kr som går til matprosjektet for de eldre.

Er du tannlege og har sansen
for hjelpearbeid?
Kunne du tenke deg å bruke
noen dager i Drenas, Kosovo, på
Team Albanias tannlegekontor.
Da vil vi gjerne høre fra deg.
Ring oss på tlf. 90766671 el.
e-mail. teamalbania94@gmail.
com
Du finner opplysninger på
Facebook, på Team Albanias
hjelpearbeid.
Julemat- pengeinnsamlinga
I år igjen skal vi samle inn
penger så de som trenger en
mateske til jul skal få det. Vi har
mange på listene våre og håper
å få inn penger til å dele ut 275
matesker. En eske koster kun
300,-kr. Team Albania er med på
utdelinga. Se for øvrig bildene
fra 2017 i bladet.

Styret i Team Albania
De fleste i styret jobber og i butikken.

Vi trenger deg!
Har du lyst til å engasjere
deg, er du velkommen.
Ta kontakt med en av oss
i styret:
Målfrid og Per Nordli,
Helle
Tlf. 99 62 08 64 / 90 76 66 71
Inger-Lise og Morten Berntsen,
Porsgrunn.
Tlf. 92 41 11 76 / 48 18 65 79
Jorunn Amundsen,
Kragerø.
Tlf. 91 59 57 44
Liv og Dag Aabjørnsrød,
Porsgrunn.
Tlf. 93 80 64 47 / 95 22 05 46
Eivind og Lisbeth Thøgersen,
Porsgrunn
Tlf. 41 56 18 64
Team Albanias bruktbutikk:
Kragerøveien 423, Kragerø
Tlf.: 41 44 15 02
---------------------------------------

Ønsker du å støtte
oss økonomisk?
Merk det gjerne med det
du vil pengene skal gå til.
Per T. Nordli

Målfrid Nordli

Inger Lise Berntsen

Konto: 2655 60 65453
Vipps: 95771
---------------------------------------

Åpningstider i
bruktbutikken:

Lisbeth Thøgersen

Jorunn Amundsen

Liv Aabjørnsrød

Eivind Thøgersen

Dag Aabjørnsrød

Mandag:

kl. 11.00 - 14.00

Tirsdag:

kl. 11.00 - 14.00

Onsdag:

kl. 11.00 - 14.00

Torsdag:

kl. 15.00 - 19.00

Fredag:

kl. 11.00 - 14.00

Lørdag:

kl. 11.00 - 14.00

Layout & Sats: Lisbeth Felida Aabjørnsrød

Morten Berntsen

