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TEKST: EIVIND THØGERSEN

I hovedstaden, Pristina, var det hektisk
byggeaktivitet, bl.a. for nye statlige for-
valtningsbygg, og fra Pristina mot og
forbi Drenas, der Team Albania har arbei-
det sitt, begynte en moderne motorvei å
bli ferdig. Det var det vi kunne se! 
Men Kosovo har samtidig et godt utbygd
demokrati til å ta vare på mulighetene
når de måtte komme. Det gir håp. Det vi
ellers kunne se, var flokker av arbeidsløs
ungdom rundt i sentrum, mye fattigdom
rundt i hjemmene og mye motløshet.
Sånn sett er kanskje forholdene blitt van-
skeligere for mange. Men for noen får vi i
Team Albania lov til å være et lyspunkt.
Det er mange vi kunne nevne - 

Jeg husker spesielt et møte vi hadde med
4 studenter. To av dem hadde vi fått hjul-
pet fram til ferdig studium og fullførte
eksamener. Begge hadde studert økono-
mi. Nå gjorde vi avtale om hvordan studi-
elånet fra oss skulle betales tilbake på en 
grei måte, etter hvert som de kom i
arbeid og fikk lønn. Og de fikk en liten
norsk hilsen fra oss for fullført studium.
De to andre var nye studenter, flott ung-
dom som takket være studiefinansiering-
en fra oss, kunne fortsette sin utdannelse.
Når vi treffer ungdommene rundt i famili-
ene, oppmuntrer vi dem til videreutdan-
ning. Og vi informerer om hvordan vi kan
gi hjelp, og at vi er mer enn villig til å
hjelpe til med studieøkonomien. Men
økonomien er bare ett av problemene

ungdommene står ovenfor. Mange klarer
ikke å motivere seg for videre studier.
"Hva er vitsen?" spør de, og viser til
mangel på arbeid og muligheter både
med og uten utdanning. Da prøver vi å
motivere til større tro på framtiden.

Jeg husker også spesielt et møte vi hadde
hjemme hos en ung familie. Denne
hadde vært relativt ressurssterk, far hadde
jobb og det samme hadde brødrene
hans. De hadde bodd med sine familier
hjemme hos foreldrene, men de forsto at
de nå måtte få sitt eget. Så hadde to av
brødrene begynt å bygge, men begge
mistet arbeidet mens husbyggingen var i
gang.  Familien vi besøkte hadde flyttet
inn i sitt halvferdige hus uten mulighet til
å få taket ferdig, så boligen de hadde,
ville ikke holde for den kommende 

vinteren. Vi var glade vi der og da kunne
hjelpe dem med et mindre lån slik at de
fikk taket på huset på plass før vinteren. 

Jeg kunne nevnt eksempler på hvordan
lys tennes, de er så mange. Kosovo utvik-
les så sakte. Internasjonal pengekrise og
andre politiske årsaker gjør at nøden for
mange øker. Jeg er takknemlig for at jeg 
fikk være med til Kosovo også denne 
gangen og se at vi betyr et løft og et håp
for så mange barn, unge, voksne og
eldre. Og jeg er takknemlig til alle dere
som gjør dette mulig - ved å hjelpe oss
med å få inntekter i butikken vår eller
støtter oss på andre måter! 

Tilbake i Kosovo igjen
Det var 4 år siden sist… og litt ekstra spennende å være tilbake. Er det framgang å se for dette landet
midt i Europa med egentlig så mange muligheter? Like før vi reiste godkjente stat nr 40 Kosovo som
egen stat! Men når stater som Serbia, Russland og Hellas motarbeider Kosovo, må det være politisk pro-
blematisk å få fart på en positiv og synlig utvikling. Slik tenkte jeg før vi reiste, og slik var det. 

Studentene Florian, Ibadete, Arben og Vjolsa

Å VENDE TILBAKE

Ibadete,
en av studentene som nå er ferdig med økonomistudiene, har vært så heldig og 
fått seg en praksisplass i en bank i et par mnd. Om hun kan få fast jobb der, vet 
hun ikke ennå, men det er en god start for henne.
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Lasta skulle være nede før vi kom ned i
høst, men det Slovenske transportselska-
pet hadde litt problemer, så sendingen
kom mens vi var der nede. For oss var det
i grunnen greit, for da fikk vi være med
på hele prosessen i Kosovo også.
Det var flott å se hvordan Xhemail hånd-
terte det hele, fra tolla i Pristina til alt var
på plass på lageret vårt i Drenas. Xhemail
hadde en gjeng med menn han ringte til,
som kom og hjalp til med å bære eskene
på plass. De 14 pallene som ble pakket på
Strand i Kragerø, var like fine og hele da
de ble pakket ut i Kosovo.
- Takk til Vafos Brug A/S for lån
av plass til pakking på paller og lasting på
trailer. Takk til Morten Bakken for lån av
truck!

Ekteparet Bytyqi, som styrer med lageret
og utdelingen av klær til de familiene vi
ikke pakker ferdig til i Norge, har skrevet
litt om sin opplevelse av utdelingen. 

Lasta med de 450 bananeskene,
sengene, madrassene, m.m. ble
sendt fra Norge i oktober. Det
var klær, sko, sengetøy, gavepo-
ser til barn og unge og porselen
til familier - pakket av 8-10 ivrige
unge og noen godt voksne
damer på lageret vårt på
Sluppan.

450 bananesker til Kosovo

Hei! 
Jeg vil bare fortelle dere hvordan det er å dele ut klær til folk her i Kosovo.
Det er en veldig god opplevelse for oss å hjelpe de fattige, og å kunne gjøre folk glad.

Vi er veldig glad for at vi får klær fra dere som gir klær til Team Albania, og som vi
mottar videre for å dele ut til folka her, Familiene blir veldig glade når de kommer på
lageret og ser alle klærne og hva de kan få. De gleder seg veldig!
Fra 20. oktober til 20. november har vi delt ut klær til 37 familier. Det er ca. 250 perso-
ner, og vi har veldig mange familier igjen å dele ut klær til. 
Hilsen Xhemail

Jeg er veldig glad for at jeg har denne jobben. Jeg liker den veldig godt. 
Jeg er glad at jeg kan gjøre andre glad.
Det er en veldig god opplevelse for meg å jobbe med folk her. De blir veldig glad når
de får klær. De takker mye, og hele tiden så smiler de. 
Hilsen fra Aferdita 

Klær og sko til gutt fra 5 år og opp til 16 år,
og klær og sko til menn i small og medium, er

det et stort behov av. Der er 
det ikke nok til alle!

- bønn fra Xhemail og Aferdita på lageret i Kosovo -

Xhemail og Aferdita på lageret i Drenas

Jobben er gjort, alle eskene er kommet på plass på lageret i Drenas

LAGERET I DRENAS
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I mange familier er det mange sønner, og da blir det jo etter
hvert fullt i huset. Da er det tid for å dele eiendommen og
bygge hus for de som skal flytte ut. Har ikke noen i familien
jobb, kan det ta mange år før et hus blir ferdig.
Bekim er en av fem brødre. Det var 21 barn og 11 voksne i
huset da han og Sherije - med de tre barna sine - måtte flytte
ut. Før finanskrisa var han i Slovenia og jobbet. Han fikk reist
huset og laget to rom i første etasje, men så var det slutt på
penger og jobb. Tak på huset hadde han ikke. Da vi var på
besøk i oktober, hadde det begynt å regne inn. Han spurte om
Team Albania kunne låne dem penger til taket. Det kunne vi
takket være "butikkpenger"!
Han har en kalv som han ønsker å selge til nyttår, og så kan han
betale første avdrag tilbake med det han får for kalven! 
Nå har huset fått tak, og familien har fått et tett hus for vinte-
ren. 
I nyhetsbrevet i juni skrev vi om snekkeren Abaz, som måtte gi
tilbake vinduene han hadde kjøpt fordi de ikke kunne betale
siste avdraget på dem. Da "Team Albania" var på besøk i som-
mer, fikk han hjelp til å kjøpe vinduer, og nå i oktober kunne
Team Albania låne han penger slik at de kunne få ordentlig tak 
på huset også.

Nå har familien flyttet ut av det gamle elendige huset og inn på
to rom i det nye.  
Det er nytt at vi har anledning til å låne familier penger til å
reparere og gjøre ferdig hus for, og det er takket være bruktbu-
tikken vår! 
Skulle ønske at flere av dere kunne oppleve den gleden det er å
fortelle folk at de skal få hjelp!!

Når du mister alt du eier!
I sommer var fire fra Team Albania på tur til Kosovo og Albania. I Kosovo ble vi opp-
søkt av to menn som hadde hørt om hjelpearbeidet vi driver. De kjente noen som
hadde det vanskelig; huset deres hadde brent! Det eneste de nå hadde, var klærne de
hadde på seg!

Vi ble med for å hilse på og se om vi kunne bidra med noe. Det var et trist syn som
møtte oss, og en enda tristere historie vi fikk høre. De hadde akkurat lånt penger for å
sette huset i stand, og de pengene lå inne i huset da det brant. Så nå var de både
husløse og gjeldsslaver. 

Da fikk vi virkelig erfare hvor viktig det er med et godt utstyrt lager i Kosovo. Vi kunne
bidra med noe! - Klær og sko til alle. Vi hadde også litt kjøkkenutstyr. 
Enn så lenge kunne de låne et rom i nabohuset, men det er i dårlig forfatning. 
De hadde klart å redde ei ku, så heldigvis fikk de litt melk. Kokeplassen var under ei
pressending. 

Det er stadig utfordringer og mange nye ting å ta stilling til -

Mor med det ene barnet foran huset deres  som hadde brent

Xhemail,  Per Nordli og Abaz ved det gamle og nye huset

Mange familier har veldig dårlig hus
Tradisjonen i Kosovo er slik at når sønnene i famili-
ene gifter seg, tar de jenta hjem og bor sammen
med guttens familie.

Graniti
Møtet på Graniti har nå etter hvert blitt et begrep. Vi inviterte til møte en torsdag kl.
14.00, og det kom 130 stykker! Vi hadde også denne gangen hjelp av teamet fra menig-
heten i Gjillan, som er en annen by i Kosovo. Geni forkynte evangeliet. Sonila og Geni
ledet lovsangen. Else Johansen hadde et vitnesbyrd, og folk lyttet. Noen var tydelig grepet
av det de fikk høre. Vi fra Team Albania setter stor pris på ha Gjilanteamet med oss, og
samlingene på Graniti er en utrolig fin anledning til å få møte mange på en gang. Det blir
mye prat - og mange klemmer etterpå!
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Å ha faddere i Norge betyr 
virkelig en forskjell for familier og
enkeltpersoner.
Vi har skrevet mange ganger om
vår alles kjære Fotinia på 83 år som
bor i Vlora, Albania.

Hun er så utrolig glad for å ha kontakt med
oss fra Norge. Fotinia er enke, og hun og
mannen fikk aldri noen barn. Men det er et
ungt par i Norge som er faddere for henne,
og hun kaller dem for barna sine. Hun har ikke møtt dem, men allikevel, de er barna
mine, sier hun. Hun ber for dem hver dag. Fotinia er en bønnekvinne. Det er bare så
godt å være sammen med henne.
Hun har vært mye syk de to siste årene. Da vi besøkte henne i begynnelsen av august,
hadde hun veldige pusteproblemer. Men like blid. Huset er til nedfalls; det er egentlig
ikke beboelig. Men hun vil ikke flytte. Her skal jeg dø, sier hun. Takket være fadderfa-
milien så kan hun komme til lege og få noen av de medisinene hun trenger.  

Vi har fortsatt flere fattige familier som trenger fadder. Vi har også innfødte misjonæ-
rer som trenger mer støtte. Ta kontakt om du kan tenke deg å være fadder. Du kan
betale fra 100.-kr. opptil 1000,-kr. pr. mnd.

Ingen kan hjelpe alle, men alle
kan hjelpe noen 
Vi var så privilegerte at vi fikk bli med Team Albania på tur til
Kosovo i høst også. Det er mange opplevelser som gir inntrykk på
en sånn tur. Har lyst til å dele med dere en som sitter fast enda:

TEKST: ELSE & KJELL

Et av mange besøk var hos en
liten familie i Kozhicë. Alt var
fattigslig og enkelt, men det
var ryddig og ordentlig over-
alt. Det var som vanlig gjest-
frie og vennlige mennesker
som ønsket oss velkommen
inn. Ute var det surt og kaldt,
men det røyk av pipa. Så da
tenkte vi at det skulle bli godt
å komme i hus. Inne i det bitte
lille oppholdsrommet stod det
en vedkomfyr, men det gikk
fort opp for oss at den var
ikke bra. Ut av hver eneste
skjøt og sprekk i ovnen oste røyken ut. Det sved i øynene og tårene rant. Vinduet
stod åpent, ellers kunne vi ikke ha vært der inne. Denne ovnen skulle den lille famili-
en ha som varmekilde, og koke sin mat på, gjennom en lang og kald vinter.

Det gjorde vondt. Vondt å være vitne til deres maktesløshet. Det var bare én positiv
ting ved dette. Det var at vi hadde mulighet til å kjøpe en ny ovn! Etterpå tenkte jeg:
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. 
Else og Kjell

Pakker til barna og
ungdommene i
Kosovo
I vår ble det bestemt at vi skulle sende
en gave til alle barna og ungdommene
som vi har kontakt med i Kosovo. Alle
navnene ble skrevet på merkelapper
som vi klistret på brødposer. Vi hadde
350 poser som skulle fylles, og det er jo
ganske mange. Vi var litt spent på om vi
klarte å få ut alle, men vi kom i mål. 

De fleste ble delt ut i IMI Kirken, men
også "Team Albania"-venner i
Stavangerdistriktet var med og gjorde en
kjempestor innsats for å få fylt opp alle
posene. Det var både glede og begeist-
ring over å få være med. 
Vi fikk en del frisørprodukter fra et
firma. De brukte vi til å lage poser til
ungdommene og de unge ekteparene
som vi har på listene våre.

Men om givergleden var stor, var ikke
gleden mindre hos dem som fikk denne
personlige "brødposen". Under ser dere
bilder av noen av barna med posen.

Tusen hjertelig takk til dere som var med
på å gjøre dette mulig. 
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Jeg er i butikken hver onsdag og en tors-
dag og lørdag en gang i blant.
Jeg kom med i dette arbeidet for ca. 1 ½
år siden. Butikken ble åpnet 22.april i år.
I butikken har vi det meste. Vi har mye
fint porselen, fine glass, håndarbeid, spill,
bøker, leker og elektriske artikler. Og ikke
nok med det, vi har møbler både av gam-
mel og nyere dato.

Det er mange som ønsker seg møbler fra
60 - 70 tallet. Her har vi også et bra
utvalg.

Alt vi selger i butikken, er gaver vi har
fått. Uten alle snille givere hadde vi ikke
hatt noen bruktbutikk. Daglig kommer
det noen inn og gir oss utstyr, eller spør
om vi vil ha for eksempel spisestue eller
en gammel stol o.s.v. Takk til dere alle! 

Nå som julen nærmer seg, skal vi ha jule-
butikk, med mye fint, blant annet servi
ser, julepynt og julenips.
Å være en hjelper i butikken handler ikke
bare om å selge. Det er så mye, mye mer.
Det er kontaktskapende og sosialt. Det er
mange koselige mennesker en blir kjent
med. Jeg er veldig takknemlig og glad for
at jeg kom med i dette arbeidet. Her har 
jeg fått mange nye venner, som betyr
mye for meg. Til slutt vil jeg ønske dere
alle en velsignet og fredfull jul. 
Hilsen Berit

Og det vil alle de andre i butikken også -
ønske dere alle en VELSIGNET GOD JUL !

Kunde

Team Albanias butikk i Kragerø er et
skattkammer. Hadde jeg hatt muligheten,
skulle jeg tittet innom hver uke. Her fin-
nes ordentlige skatter, dem man leser om
i ukeblader, og som man drømmer om å
finne på loppemarkeder og i bruktbutik-
ker, men som sjelden dukker opp. Jeg har
funnet alt fra deler til servise, bilder og
små møbler i denne butikken. At alt er
vasket og sortert, gjør at det ikke føles
som loppemarked. Og prisene er så lave
at det er gøy å handle, masse! 
Jeg synes tanken bak bruktbutikken er
fantastisk og håper butikken vil bestå i
mange år fremover. Jeg anbefaler alle å
ta en tur innom!

Jeg synes dere gjør en beundringsverdig
og unik jobb. Tema Albania fremstår som
en tvers igjennom ærlig og redelig hjelpe-
organisasjon, som virkelig gjør en forskjell
i folks liv.
Hilsen fra Aslaug Marie Lindstad

Aslaug har lagt ut noe av det hun kjøpte
på bloggen sin. Der kan du se: ·
Link til innlegg på bloggen:
http://mammaglede.blogspot.com/2010/1
0/skattejakt.html
Bloggens adr er:
mammaglede.blogspot.com

Kunde

Wenche Thorsen er en av vår trofaste
kunder. Hun sier: "Jeg finner alltid noe
her, går aldri ut tomhendt. Det er bøker
eller ting. Av bøker fant jeg en atlas jeg
hadde ønsket meg lenge, billig, bare 30
kr. Jeg har óg funnet kokebøker.
Prisene er veldig greie!
Jeg sier til alle at de må ta seg en tur
innom, og jeg har hatt med meg mange
venner hit.

Datteren min, som bor i Oslo, må alltid
innom her når hun er hjemme.
Så har jeg lyst til å oppfordre folk til å
rydde opp hjemme og gi det de ikke
trenger til "Team Albanias" bruktbutikk.

Kunde.

Hole Thronsen var kjempefornøyd med
handelen. Hun fant dress til sin nye ung-
arsk importerte gatehund. Hunden sjar-
merte oss alle der den trippet på gulvet i
sin nye grønne dress…bildet som kom-
mer sier det meste her…

Berit i bruktbutikken
Som en av mange, er jeg en frivillig hjelper i Team Albanias 
bruktbutikk på Sluppan.

Åpningstider i Bruktbutikken på Sluppan. 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 er det åpent når vimpelen henger ute. Tlf.nr. i åpningstiden: 41441502
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Skoleposer
Skoleesker ble til skoleposer denne høsten. Så er det er jo ikke inn-
pakningen som teller mest, men det som skjuler seg inni!

I flere år nå har elever og lærere
på Sannidal barneskole, på
Kalstad og Kragerø barne- og
ungdomsskole vært med på å
bety en forskjell for ca 230 elever
og lærere i Albania. Med et
varmt hjerte og en enorm kreati-
vitet ble det også denne høsten
laget de mest spennende julega-
veposer som et barn (og en
lærer) kan ønske seg. Her kunne
man se konturer av fotballer,
kjenne myke plagg, tegnesaker,
godteri .. og kjenne duft av såpe
og andre go'saker. 
Posene er julegaver til dem som

ikke får så mange gaver, og de blir alltid mottatt med stor takknemlighet!
Takknemlighet utviser de som pakker gavene også, og tidlig på høsten kommer elever
og spør: "Kan vi lage slike skolepakker i år også? Det er så hyggelig!"

To jenter, som ikke hadde fått "tilbudet" i klassen sin denne høsten, sendte mamma'n
til telefonen: "Skal det pakkes og sendes gaver til Albania i år også? Sofie og Matilde
har pakket før, og har så lyst til å gjøre det igjen!" 
Det skulle vi jo, så ble det ordnet, og jentene var ikke sene om å fylle posene sine.
Stor glede for to jenter på 7 og 10 år, to her hjemme og to i Albania!

Sofie og Mathilde

Bjørnegjengen.
Bjørnegjengen i Kragerø frikir-
ke støtter barnearbeidet blant
sigøynerne i Elbasan i Albania.

I september fikk mange av barna i
Bjørnegjengen (+ noen voksne) med
seg hjem en eske med navn på, som de
skulle legge gave i. Resultatet ble
mange tunge esker som ble delt ut av
Team Albania først i desember. (
Det vil vi skrive om i neste nyhetsbrev) 
I tillegg til eskene til sigøynerbarna i
Elbasan, er det og mange som har pak-
ket esker til flere andre fattige barn i
Albania. 
Tusen takk til dere alle!

Vi syntes kanskje vi maser litt noen
ganger, og syntes du det, så må du si
nei! Samtidig så er vi avhengig av at
det er mange som hjelper oss!  
Og det er det, det er utrolig mange
som hjelper med mange forskjellige
ting. Noen lager kort, noen kjører søp-
pel, henter ting til butikken, bærer
esker, laster på paller, vasker klær, strik-
ker sokker - Ja, opp til 100 par har én
dame strikket! 
Uansett hva du har hjulpet med, vil vi
takke for ALL HJELP. 
Takk til alle som har kommet med klær,
sko, møbler, pynteting, kopper og kar,
bøker og leker. DU hjelper oss å hjelpe!VEDKOMFYR

Det var oktober og det var kaldt, fros-
trøyken sto av pusten vår om morgenen.
Mange mennesker skulle ha besøk.
Elendigheten er stor hos alle våre venner
der nede, men noen fester seg i hjertet
vårt på en spesiell måte. 

Denne gangen var det en av de vi har skrevet om
før. Dere husker kanskje de som hadde et barn
som frøs i hjel på natta i et elendig "hus".
De har fått en leilighet i byen nå. Men der var det
så dårlig spenning på strømmen at de ikke kunne
få det varmt. Da skjønte vi fort hva noen av peng-
ene vi hadde fått med fra fadderfamilien skulle gå
til! VEDKOMFYR. De har skog der de kommer fra,
så tilgang på ved vil ikke være problem. 

De har fire gutter, den minste er bare 10 mnd. Han hadde bare sukkervann på flaska
si da vi kom. Moren var flau og unnskyldte det! De hadde ikke penger til melk. Ja
nesten ikke til mat i det hele tatt. Vi var glad for å kunne handle inn matvarer for tre
måneder. Bleier ble også kjøpt. Og varme dyner! 
De lengter tilbake til bygda de kommer fra, men der har de ikke noe hus å bo i.

Briller

Her ser dere Fitimi på 10 år. Han hadde
store problemer med å følge med på
skolen fordi han så så dårlig og trengte
briller. Sterke briller!
Vi fikk med "lappen" han fikk etter
synstesten, med hjem til Norge, og vi
fikk ordnet med briller til ham. Team
Albania har hjulpet mange med briller
de årene vi har drevet arbeidet vårt i
Albania og Kosovo. 

Vi vil takke
Brillehuset AS
på Madla Amfi
og Optiker
Vestøl a/s i
Kragerø som
har hjulpet oss
med dette.
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Kassererens hjørne
Regnskapstallene pr. oktober 2010 viser at
fadderpengene har økt siden i fjor, kr.
270.000 mot kr. 230.000 året før.  Alt
dette blir overført til de mange faste fad-
derfamiliene.  En ny og god inntektskilde
er bruktbutikken.  Siden åpningen i april
er det pr. oktober omsatt for kr. 290.000.
Dette gir oss muligheter til å hjelpe enda
flere mennesker i Kosovo og Albania.  Vi
er svært takknemlige for alle som på en
eller annen måte støtter Team Albania
økonomisk.  Endelig regnskap for 2010
kommer i nyhetsbladet til våren. 
DAA

Støttemedlemsskap
I 2009 fikk "Team Albania" litt over 100
støttemedlemmer, og tusen takk til dere
som meldte dere da og "kjøpte" dere inn. 
Vi er på god vei i 2010, men vi kan enda
trenge mange flere, til å hjelpe oss og
hjelpe!  Ved å melde deg som støttemed-
lem, mottar "Team Albania" en støtte-
kontingent, og som vi sier: "Mange bek-
ker 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 peng-
estøtte til større prosjekter i Albania eller
Kosovo -! Kanskje dette er noe for deg å
tenke på - og gjøre noe med? Det forplik-
ter deg ikke til noe mer enn at du på
papiret er støttemedlem og med det kan

ha tilgang til årsmøtet vårt (m/talerett,
men uten stemmerett) Så for den beskjed-
ne sum av kr. 50 pr. år, er du mer enn
hjertelig velkommen som støttemedlem av
"Team Albania" i år 2010 (- og/eller
2011)!  Kontonr. 2655 60 65453, merket
med "støttemedlem og fødselsdato".

Som du sikkert har forstått, så har vi ikke
sluttet å pakke klær. I 2010 sendte vi tre
hjelpesendinger; to til Kosovo (mai og
oktober) og en til Albania nå i november.
Til sammen har vi sendt ca.1000 bananes-
ker med klær og sko. Senger, dyner,
puter, dekketøy, gulvtepper og masse
annet er også sendt.

Kan du hjelpe?
Dette trenger vi hele tiden? 
Sko til barn/voksne fra str. 25 til str. 43.
Klær til gutt 5år -16år
Klær til mann str: s og m
Håndklær og sengetøy.
Vi trenger óg klær til andre aldre og
begge kjønn, men det får vi som regel
nok av uten å spørre!!
Og så må alt selvfølgelig være helt rent :-)

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

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

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

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

Vi vil ønske dere alle en riktig god jul!
Takk for at du har vært med oss i
2010! 

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

Layout &
 Sats: Liv Eva Breivik Vestre

Naturterapeut
Einar Amundsen

Mobil. 95833841

www.naturterapaut.no

Porselen Vi vil rette en stor TAKK til
Hallvard Sælid ved Porsgrund Porselen-
fabrikk for mye fin porselen! Mange av "våre"
familier i Kosovo og Albania har nå fått kopper og tal-
lerkner. Fantastisk!
Tusen takk til
Grenland
Friteater for
formidlingen av
dette.

Haakon VII’ gate 9
Stavanger

Tlf.: 51563100

Støtt våre annonsører, de støtter oss!

MENY Kragerø Sentrum

Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp  13.12.2010  11:06  Side 8


