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I sommer var vi så heldige å få
møte ordføreren i Drenas, som er
en ung mann i begynnelsen av
30 årene. Da vi møtte han på
hans kontor, sammen med en av
hans nærmeste ansatte, lyttet
han da vi fortalte om hvem vi er
og hvordan vi arbeider. 

Han fortalte oss om utfordringer i forhold til
skole og utdanning. I dag er 35 % av byens
befolkning under 15 år, og alle disse skal gå
på skole. Kommunen mangler bygninger,
lærere og utstyr, og de vet ikke hvordan de
skal løse dette problemet. I tillegg er det
mange andre behov blant menneskene i
Drenas som kommunen ikke klarer å fylle.
Ordføreren var svært takknemlig for den
hjelpen vi gir til de fattigste familiene, og
han ønsket å samarbeide videre med oss. Vi
ser frem til flere positive møter og et tettere
samarbeid med kommunens ledelse. 
Vi hadde med oss en gave fra ordføreren i
Kragerø, og vi fikk med oss tilbake en gave
fra ordføreren i Drenas til ordføreren i
Kragerø. Gaven til ordføreren i Kragerø,
Kåre Preben Hegland, ble gitt da han, sam-
men med to andre representanter fra
Kragerø Kommune, besøkte lageret vårt i
september. 

Møte med ordføreren i Drenas

Ordføreren i Drenas Nexhat Demaku og Per Nordli

Studentene visste ikke om dette på forhånd,
og gleden var stor da de fikk gaven. En
bærbar pc gjør studenthverdagen mye let-
tere, og det er et godt hjelpemiddel til stu-
diene. Studentene fortalte oss hvordan de
hadde det. De sa at støtten fra Team
Albania betyr veldig mye for dem. To har nå
fått fadder igjennom Team Albania. De ville
ikke hatt mulighet til å studere, hvis det ikke
hadde vært for denne hjelpen. 
Det er utrolig inspirerende å møte mennes-
kene som du og jeg hjelper. Vi er på denne

måten med på å gi dem et håp om en
bedre fremtid. Skole og utdanning er kan-
skje den beste hjelpen vi kan gi, for å hjelpe
mennesker ut av fattigdommen. Vårt lille
bidrag betyr så mye for dem. Det som vi tar
som selvfølgeligheter, er ikke selvfølgelighe-
ter for dem. De studentene som vi støtter,
arbeider hardt, de får gode karakterer, og
de er målbeviste og svært motiverte for stu-
diene sine. Kanskje noen studenter i Norge
har noe å lære av dem?

Studenter og pc-er 
I sommer fikk vi gleden av å overrekke tre bærbare pc-er til tre unge
studenter som Team Albania støtter økonomisk. 

Arben, Ibadete og Kaltrina med hver sin pc.
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I sommer var vi, Samuel, Maria
og Martin, på vår første familie-
tur til Kosovo. Vi hadde alle tre
vært der før, i 2001, 2005 og
2008, men dette var første gang
vi reiste sammen som familie. 

Mellom de tre første turene vi gjorde, synes
vi at vi kunne se en liten fremgang for hver
gang, og at det har vært muligheter for å få
jobb med ujevne mellomrom. Det som
møtte oss i år, har vi ikke sett før. Det virket
som om folk hadde det verre nå enn før.

Jobbmulighetene virket enda fjernere, og
fattigdommen virket større. Folk hadde, om
mulig, enda mindre nå. Finanskrisen har helt
tydelig rammet de fattigste naboene våre
hardt. Håpløsheten var også mye tydeligere
blant en del mennesker. Vi så virkelig hvor
viktig våre bidrag er. Spesielt fadderpengene
er svært viktige. For mange familier er dette
den eneste inntekten de har. 
Samtidig var det utrolig godt å komme til-
bake til landet deres. Det var godt å møte
menneskene, vennene våre, som faktisk
tenker på oss og gleder seg til å se oss
igjen. Det var også godt å komme tilbake til
luktene, til de forferdelige do-opplevelsene,
den fantastiske maten og de hjertelige
klemmene.  Det er vondt å se fattigdom-
men som er så nær oss, og det er lett å
glemme at det faktisk er slikt i Europa.
Samtidig er det godt å se at vår hjelp betyr 
en forskjell for dem, at våre små bidrag er 

med på å gi noen mennesker en bedre
hverdag og et håp om en bedre fremtid. ,

620 mil i bil.
FAMILIETUR TIL
KOSOVO

Xhevdet Shehu (bildet) er vår representant i
Drenas, Kosovo. Den 20. i hver mnd sitter han på et lokale
i byen, som kommunen har gitt oss mulighet til å bruke i
dette arbeidet. Fadderfamiliene kommer dit og får sine 
50-60 euro. De står i kø og venter på sin tur, pyntet i de
beste klærne de har.

Vi syntes at vi har gode representanter som gjør en god
jobb for oss. De følger også med på hvordan det går med
familiene og gir oss tilbakemelding ved endringer.
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Alle loppene kunne bare bæres ut på gårds-
plassen. Vel, så helt enkelt er det jo ikke da.
Et loppemarked krever veldig mye av mange,
og det over lengre tid. For lopper skal hen-
tes, fraktes, bæres inn, sorteres og lagres -
for så å bæres ut igjen til denne store dagen.
Heldigvis hadde vi mange gode hjelpere
underveis!

I løpet av året får vi mange fine ting. Det
som ikke kan sendes til Albania og Kosovo,
og de tingene vi får direkte til loppemarke-
det, blir da lagt ut for salg. Så alt ble båret
ut og lagt på border, i kasser, under bor-
dene, på matter, på bakken - Møbler og
elektriske artikler fikk sine plasser, Cd'er,
bøker og blader ble puttet i hyller og esker.
Julesaker og masse leker som puslespill,
kosedyr og byggeklosser, var det heller ikke
vanskelig å finne.

I år hadde vi fått to jenter til å åpne loppe-
markedet med albansk folkedans. De var
fantastisk flinke, og danserne høstet stor
applaus!

Nede i gymsalen hadde vi kafé. Der var det
sitteplass til ca 35 stk. rundt bordene. Det
ble fullt, og det dannet seg køer! Vi solgte
kaker, pølser, suppe, burek og sveler, kaffe
og brus.  

Sluttsummen for dagen ble 32 000 kroner.
Vi er veldig fornøyd med dette, og pengene
kommer godt med i alle prosjektene våre!
Så vi håper på å kunne ha et stort og fint
loppemarked neste år også! Hvor det kan
bli, får vi komme tilbake til senere -

Litt om loppemarkedet vårt!

19.09.09 hadde vi loppemarked på Holtane skole igjen. Det var
andre gang vi prøvde oss her oppe på Holtane, hvor vi i mange år
har hatt lageret vårt. 

Nytt om og fra
lageret 
Vi har mistet lageret vårt! Dessverre!
Holtane skole er lagt ut for salg! Dette er
noe vi har hørt om kunne skje, men ikke
visst når… Nå er det en realitet.

Det har vært utrolig bra for oss så lenge vi
har kunnet være på Holtane. For noen av
oss har det nesten vært som "vårt andre
hjem", som vi spøkefullt har sagt det. Nå
leter vi etter et nytt lager. Kanskje noen av
dere som leser nyhetsbrevet vårt, vet om
et egnet og ledig lokale? Vi vil være kjem-
petakknemlige for en henvendelse på det!

Vi begynte å pakke til Kosovo i febr/mars.
Trodde vi var tidlig ute og hadde god tid
på oss, men nei, på hver tur møter vi flere

som trenger hjelp, og det resulterer i flere
familier å pakke til. Og den største lasta
som noen gang er sendt til Kosovo, ca
1200 esker og store plastsekker (75m3!)
er nettopp levert på dørene til alle dem
som skulle ha det! Et team fra oss var i
Kosovo i slutten av oktober. De hadde en
stor og krevende jobb.

Nå er alt som skal sendes til Albania også
ferdig pakket. Det blir hentet midt i
november og vil være fremme når et team
reiser dit første uka i desember. 

Det har altså vært en hektisk høst. Først
pakke til alle familiene våre, så arrangere
loppemarked, for deretter å pakke ned
rester av tøy og sko som skal brukes i
neste sending. Heldigvis har vi fått noen
flere hjelpere. Det er vi kjempeglade for,
og de ser selv at vi har god bruk for dem!

Vi har fått lov til å ha det vi har igjen, stå-
ende nedpakket i esker, inntil skolen blir
solgt. Det er vi takknemlige for. Håper
bare vi har fått et nytt sted å være innen
den tid! 

Lageret

Lageret var jobben for alle og enhver
Der hadde man en jobb som var veldig svær
Noen pakket leker, andre pakket tøy
Alle syntes jobben var veldig gøy

Men en ende måtte det ta
Og det var ikke noe bra
15. oktober var det stopp 
Dessverre måtte alle holde opp

Hilsen Lars som likte seg på lageret.
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På tur ut med "bananeskene"
I dette huset bor fam. Ademi

Familien Ademi er en storfamilie, og det var
mange esker som skulle til dette huset. De
bor nemlig 20 personer i ett hus.

Her er mor og far med sine 4 sønner, 3 svi-
gerdøtre og barnebarn. En av sønnene døde
i vår. Det er et gammelt hus, hvor sønnene
har hvert sitt rom som de bor på med fami-
liene sine. På dette ene rommet sover de,
lager mat og spiser. Her tørker de også
klærne, som vaskes for hånd. Livet er ikke
lett. Men de var så takknemlige for besøk
og for alle eskene med klær. 

Og når vi kommer rundt på besøk, setter de
utrolig pris på at vi har tid til å komme inn
og ta en kopp kaffe eller te. De spør alltid
først hvordan vi har det, ja, de spør etter
alle i familiene våre hjemme i Norge. 

Etterpå er det vår tur til å lytte, og da får vi
ofte høre historier som rører oss langt inn i
hjertet.

Her ser dere en av svigerdøtrene med
moren i huset, sammen med Margarita fra
teamet vårt. 

Ute i landsbyene er det ofte flere familier
som bor nær hverandre. Da vi stoppet på
dette tunet, var det 8 familier der, 5 i det
ene huset og 3 rett bortenfor.
Da vi kom til en dør, sto de klare og ventet
på oss. Det første de spurte om, var om vi
kunne hjelpe dem med bleier. De var fortvi-
let over gamlemor i huset som hadde fått
slag. Vi ble med inn til henne. Hun lå til
sengs og var helt lam. Bare hodet stakk
fram fra dyna. 

Selv om de er fattige, er mange utrolig flin-
ke til å holde det ryddig og reint. Og her var
det så ordentlig. De hadde tatt vedovnen
inn i dette rommet og lagt madrassene på
golvet langs veggen, for å kunne sitte på
dem. Det var her ved senga til den gamle
resten av familien oppholdt seg. De kunne
fortelle at de fikk ingen hjelp fra det offent-
lige, så vi var glad at vi hadde litt bleier med
fra Norge, som vi blant annet kunne gi til
denne familien. Denne dama var 83 år og
hadde ligget slik i 7 måneder.

Dette er familien til den gamle dama.

Det gjør et veldig inntrykk når vi møter slike
mennesker. De er fattige på mange ting,
men de har tid, omsorg og respekt for 
hverandre. Skulle bare ønske at de hadde
fått litt mer praktisk hjelp, og at vi hadde
mange nye faddere. 

Vil du være med å støtte en familie, er det
bare å ta kontakt -

Da vi kom til Kosovo i oktober, var alle eskene med klær vel framme.
Planen var at vi skulle ta dem med når vi skulle rundt og besøke
familiene.  Det er alltid spennende og kjekt å dra rundt på besøk. De
fleste familiene er vi innom hver gang vi er der, mens noen bor litt
lenger borte, og da er det litt vanskeligere.

FAMILIEN ADEMI

HUSK: Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!!
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Noen tanker fra to førstegangs-
reisende til Kosovo.
Tidlig lørdag morgen dro vi fra Gardermoen og var klar for en
annerledes uke. På forhånd var det lagt ned et stort arbeid med
pakking av esker til de forskjellige familiene som vi skulle besøke.
Og der nede var alt sortert nøye på et stort lager. Imponerende.
Kosovo bar tydelig preg av et land som har opplevd krig, men vi
opplevde allikevel et vakkert land.

Vi opplevde bare positive og herlige mennesker, på tross av at
nøden var stor. For eksempel 12 mennesker på et rom, og bare ei
vannkran utenfor. Sånt gjør et veldig inntrykk. Vi så tydelig at vi er
enormt privilegerte som har et helsevesen som tar seg av oss, enten
vi har penger eller ikke. Har vi tannverk, er det også hjelp å få. Ja,
en gjør seg mange tanker.

Men vi er veldig takknemlige for at vi fikk være med og se hvordan
innsatsen til Team Albania og deres hjelpere når ut til så mange
mennesker på så mange ulike måter. Så vi håper vi får mulighet til å
møte alle våre nye venner igjen. Vi kommer aldri til å glemme dem!

Hilsen fra Else og Kjell Johansen

En annen reisende skriver.......

Da har jeg igjen fått være med på hjelpesendingstur til Kosovo.
Dette var min fjerde tur, og det blir bare bedre og bedre. Så mye
man får være med på… Denne gangen var eskene til alle familiene
kommet ned før oss, og de sto på et lager klare til å bli kjørt ut. I
løpet av uken vi var der, fikk vi besøkt 97 familier. 

Det var utrolig kjekt å treffe mange "gamle" familier igjen, og vi
fikk også besøkt noen familier som vi aldri har vært hos før. Det ble
lange dager med mye kjøring på dårlige veier. Det ble ikke lettere
da det regnet, og veiene uten asfalt ble gjørmete og glatte. Men
samme hvor vi kom, var gjestfriheten og takknemligheten stor. Fikk
se hvilke forhold de lever under, og sett at hjelpen kommer fram,
og at den virkelig trengs. Hadde med to jenter fra Albania,
Margarita og Anita, som kunne tolke, og Xhemail som snakker
norsk. 

En annen ting som gjorde inntrykk på meg, var å møte mennesker
som var syke, og deres mangel på helsehjelp. Eks. var det to damer
som hadde fått slag og hemiparese, ei dame som hadde hatt blød-
ninger i fire måneder, ei jente med en svær tumor-liknende ting i
siden osv. Felles for disse var at de ikke hadde penger til legehjelp.
Og noe av den hjelpen de får, høres for oss helt vanvittig ut -
Etter en slik tur blir ønsket om å hjelpe bare større. Og man lærer å
sette pris på ting man i Norge tar for gitt. 

Hilsen Hildegunn Feed

Soni og Geni Begu, fra Albania,
nå bosatt i
Kosovo, kunne i
september, sam-
men med sitt
team, åpne en
barnehage i
Gjilan. Tidligere
har de fått starte
en liten menighet
der, hvor de bl.a.
også har drevet
med engelskkurs.
Det er bare fan-
tastisk hvilke inn-
pass de har fått i
byen, og hva de
med Guds hjelp
har fått til. Til
barnehagen får
de støtte fra en
menighet i USA,
for en femårsperi-
ode, og den var
virkelig et syn. Så

har Team Albania sendt ned masse leker; så mesteparten av
lekene i barnehagen er faktisk gave fra barn i Norge. 
Takk til alle barn, for at dere gir leker til Team Albania, som vi
igjen kan gi videre til barn, i ulike sammenhenger, både i
Kosovo og Albania.

Julehilsen fra Geni og Sonilla
Kjære venner!

Vi har vært vitne til Team Albanias arbeid i Albania siden 1994,
og i de siste ti årene i Kosovo. 
Gud har brukt Team Albanias tjeneste til å velsigne mange
mennesker og lokalsamfunn på en håndfast og konkret måte.
Den fryktelige krigen som var for 10 år siden i Kosovo, har gjort
at mange mennesker er såret og lider nød. Team Albanias
arbeid har brakt og fortsetter å bringe trøst og helbredelse til
mennesker og familier, og restaurering og gjenoppbygging av
familier og lokalsamfunn. Tusen takk for at dere er Jesu hender
og føtter gjennom deres kjærlighet, generøsitet og medliden-
het.
Vi ønsker dere en velsignet julehøytid. 

Hilsener fra Kosovo
Geni og Soni.

Gode hjelpere
Violeta Hoxha er vår representant i Vlora i Albania. Hver måned reiser hun hjem til familiene og gir dem pengene, hvorpå de 
kvitterer på at pengene er mottatt. 

Ned Spiecker er vår representant i Tirana.
I tillegg er det noen som får pengene på en konto som vi har bedt dem å opprette. 
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Vlora, Albania,
om sommeren kan være er en svært varm
fornøyelse! I sommer hadde vi 38 - 42 °C
i flere dager. Det er varmt når en skal
rundt på besøk, og spesielt når vi skal opp
i lia til Nesrina, oppover bakkene, midt i
sola. Egentlig har hun en kjempefin plass -
med panoramautsikt! 

Da vi kom opp til Nesrina denne gangen,
var hun veldig stolt. I febr. hadde hun fått
barnebarn nr 2, Artemisa, som var en pen
liten pike. Familien har en tøff hverdag,
for å ha tre psykisk utviklingshemmede
voksne sønner er ikke lett, og slett ikke i
den albanske kulturen. Det er én av disse
sønnene som er far til de to barnebarna
hennes. Nå spør naboer og kjente om bar-
nebarna er normale. Naboene følger med
dem, og er slett ikke bare greie. Men det
er ikke noe feil med barna, sier Nesrina, vi
har testet dem på sykehuset!! I våre øyne

ser barna veldig kjekke ut. Men det eldste
barnebarnet, Matheo, er veldig sky, og
han vil helst bare være med familien sin.

Team Albania kom i kontakt med Nesrina
og familien hennes sommeren 1994, før-
ste gang vi var i Albania. Så de har vi hjul-
pet og fulgt i 15 år, og de er blitt litt spe-
sielle for oss. 
Og de er så heldige at de har hatt norsk
fadderfamilie i mange år - en familie fra
Steinkjær!

Gledelig var det også å besøke Arjan som
har ligget til sengs i tre år pga ryggen.
Han var nå oppe og gikk litt ved hjelp av
en gåstol, og det mye bedre enn sist vi
besøkte ham. Og så hadde han så godt
humør da vi var der i juli. Arjan og famili-
en hans blir oppmuntret og setter stor pris
på besøk. Han har fadderfamilie i Norge,
og det takker de veldig for! Vi ser frem til
at han blir helt frisk..

Violeta Hoxha ser til at Arjan kvitterer for sitt 
fadderbidrag.

Fadderprogram

42 familier og enkeltpersoner i Albania og
Kosovo har nå faddere i Norge.
Vi er utrolig takknemlig for den responsen
vi har fått. Noen av familiene har én norsk
fadder, andre har tre; det avhenger av hvor
stort månedlig beløp hver enkelt støtter
med, og hvor mange de er i familien, de
som får hjelp.

TUSEN TAKK!
Hvert år er det mange som hjelper oss med
å få fatt i klær og diverse ting som vi kan
bruke i Albania og Kosovo. Uten denne
hjelpen hadde vi ikke hatt mulighet å hjelpe
alle familiene.

Hannes Lekestue
på Madla

Her ser dere Gry, Michael, Ole Henrik,
Sebastian, Magnus og Iben     
En dag før skoleferien hadde de voksne i
Hannes Lekestue vasket alle "ekstra"- klær-
ne  som lå i barnehagen. Da de var tørre ble
de lagt i poser og noen av barna laget en
fin plakat som fortalte at dette var til barna
i Kosovo. Så kom de på døra mi og leverte
alt.

Familien Spiecker
Jorid og Ned har bestemt seg for å ta et
avbrekk fra tjenesten i Albania og ta noen
måneder i Norge. De kommer til Norge til
jul, og de skal da bo i Hamardistriktet fram
til august. 

Møtet i Drenas
på restaurant Graniti, slo alle rekorder….
140 små og store fra familiene "våre" kom
på møtet vi arrangerte 22. oktober.
Vi hadde hjelp av teamet fra Gjilan til sang,
vitnesbyrd og andakt. Folk lyttet og var vel-
dig begeistret for samlingen. De takket og
takket. 

På de to siste turene til Kosovo har vi hatt
med to damer fra Albania; Anita fra
Ungdom i Oppdrag, og Margarita fra en
menighet i Tirana.  
De har fungert som tolk for oss og hjulpet
til på hjemmebesøkene i Kosovo, og de har
vært til stor hjelp for oss!

Litt om økonomi
Så langt i år (pr. oktober) har vi en samlet
inntekt på tilsammen ca. kr. 470.000 til
Team Albania.  Av dette utgjør faddergaver
kr. 230.000.  Vi fikk inn 30.000 på loppe-
markedet i september.  Samme beløp har vi
fått inn på loddsalg og øvrig lopper.  De
øvrige 180.000 er små og store gaver fra en
mengde personer og foreninger.  Vi kjenner
stor takknemlighet for alle gaver som er
gitt. Dette er til stor hjelp og velsignelse for
folk i Albania og Kosovo.

En ny fadderfamilie. Her skrives fadderkontrakten.
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Sponset av:

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 tlf. 90766671

Inger Lise og Morten Berntsen,
Porsgrunn tlf 35 51 83 52, 
mobil tlf. 92411176

Eivind og Lisbeth Thøgersen,
Porsgrunn tlf. 35 55 11 68  
mobil Tlf. 41561864

Gani Bytyqi, Kragerø 
tlf 35 98 27 66. 4 mobil tlf. 1751584

Jorunn Amundsen, Kragerø 
tlf.35 98 82 23. mobil tlf. 91595744

Torunn Pettersen, Stavanger 
tlf.51 55 55 34. mobil tlf. 93002207

Liv og Dag Aabjørnsrød, Porsgrunn 
tlf. 35 55 54 44 mobil. tlf.  95220546

Anne Karin Vivelid, Helle, 
mobil. tlf. 92448560

Maria & Martin Daland, Skien 
mobil. Tlf. 92839538 

Hildegunn Feed, Stavanger, 
mobil tlf. 98477532

Vi har flere støttespillere med som ikke 
er fast i gruppa. 

Vi trenger hjelp til pakking og andre ting
på lageret vårt på Holtane skole i
Sannidal. Vi hører gjerne fra deg!

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 velsignet 
julehøytid! Takk for at du har vært med
oss i 2009!

Vi gleder oss til fortsettelsen!
Sammen kan vi hjelpe mange!

Julepakker til
skolen i Kanin
Allerede i september i år gikk forespørselen
ut om å pakke årets julegaver til Albania.
Og responsen var stor! 230 esker ble raskt
fylt opp med de utroligste gode og fine
saker, til elever og lærere i landsbyen Kanin,
fra elever og lærere på Sannidal, Kalstad og
Kragerø skole. Elever fra 1. til 10.klasse del-
tok, sammen med flere lærere, og vi får sta-
dig positive tilbakemeldinger om at dette er
hyggelig å være med på.

3.klassingen som kom så stolt med en tung
eske, strålte som en sol, og spurte: Vil du se
hva vi har pakket, frøken?
En lærer som pakket en eske selv, for første
gang, kom tilbake med kommentarene:
"Det var så moro. Jeg ble som barn igjen.
Så heldige dere er som jobber med slikt!"
En annen lærer som engasjerte klassen sin
for første gang, kommenterte at det opplev-
des både meningsfylt, lærerikt og veldig
hyggelig å få være en del av denne aksjo-
nen.

Og så var det 3.klassingen som kom tilbake
til skolen med en eske så tung at han nes-
ten ikke kunne bære den, men strålte som
en sol idet han spurte:" Jorunn, vil du se
hva jeg har pakket?"  Vi åpnet ikke esken,
men eleven fikk stolt fortelle litt om innhol-
det i esken sin - fremdeles med stor iver og
et så stort smil at vi nesten ikke kunne se
øynene hans!

Støttemedlem-
skap.
Som nevnt i forrige nyhetsbrev er vi blitt
anbefalt å starte med støtte medlemskap.
Vi har fått ganske mange støtte medlemmer
allerede.
Har du ikke meldt deg inn som støttemed-
lem er det fortsatt mulighet.
Det koster 50,-kr pr. år. Send oss navn og
fødselsdato. 
Konto nr. 2655 60 65453. Merk giroen med
støttemedlemskap.

JEG ELSKER
PAKKER!
Jul allerede nå? Det var det første jeg tenkte
da jeg fikk spørsmål om å lage pakker til
lærere i Albania. Samtidig kjente jeg at jeg
gledet meg til å lage pakker som jeg virkelig
vet blir satt pris på. Jeg gikk til byen i sol-
skinn og koste meg med å gå rundt i
Kragerøs små og hyggelige butikker. Hva
ønsker en voksen dame seg til jul? Noe lek-
kert skulle jeg i hvert fall legge i pakkene.
Selv så elsker jeg å få litt luksus. Gjerne med
litt blankt papir og vakkert bånd rundt.
Men denne gangen handler det om flotte
damer i Albania, kanskje med helt andre
behov enn mine. Eller har de mange av de
samme ønskene i livet som meg? Behov for
å bli sett og bli tenkt på? Oppleve følelsen
av at noen ønsker deg alt godt og vil deg
vel? Det er en gave som er fantastisk å få.
Så er det kanskje ikke så viktig hva jeg leg-
ger i eskene. Om jeg velger det ene eller
andre deodorantmerket, eller om innpak-
ningspapiret er i gull eller rosa. Jeg tenker
på mye når jeg legger sakene i eskene. En
ting misunner jeg de albanske damene; den
intense gleden de opplever når de får
gavene fra Kragerø og Norge. Den gleden
har vi kanskje mistet i all vår velstand? Jeg
lukker eskene og føler meg rik. Jeg har fått
gleden av å gi! Og selvfølgelig pakket jeg
inn noe som jeg vet alle damer elsker. Noe
blankt og lekkert. Jeg sier ikke mer.
God jul !

Vennlig hilsen Tone Gregersen

En liten glad-
melding
To dager før nyhetsbrevet skulle sendes til
redigering og trykking, fikk en av medarbei-
derne våre med seg en konvolutt hjem fra
en liten bursdagsfest. "Dere kan ta en tur til
meg på dagen min, på én betingelse", sa
bursdagsbarnet noen dager tidligere i uken,
"og det er at dere ikke kommer med gave
til meg. Jeg har det så godt. Men hvis dere
absolutt vil ta med noe, så ta med noen
kroner til Team Albania. De vet om mange
som trenger dem bedre enn meg!"
- I konvolutten lå det kr 1400,- til arbeidet
vårt! Vi sier bare tusen takk for slike bidrag!
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