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Nesrina og Seat Gjoka med familie har fått hjelp av TA siden 1994. 
De har en fadderfamilie gjennom TA som bor i Steinkjær, de støtter dem hver måned!



Fazil møtte vi på vårt første Kosovo-besøk i
2000. Da var hun gift, hadde seks barn,
bodde i et dårlig hus, og de var veldig fattige.
I 2004 ble familien med i fadderprogram-
met vårt. De som har fulgt med i TA’s arbeid
noen år, husker nok Liridona, eldstedatteren
hennes, som fikk kreft i 2002, og som vi
samlet inn penger til slik at hun kunne få
behandling på sykehus i Albania. Hun
døde etter å ha vært syk ca et år. 
Fazil fikk ett barn til; en gutt som i dag er
åtte år.
Livet har fart hardt med Fazil. I 2004 ble
mannen hennes drept. Eldstesønnen giftet
seg og fikk et barn som døde bare noen
måneder gammelt. Svigerdatteren fødte fire
barn til, hvorav én baby til døde etter kort tid.
TA har besøkt familien jevnlig, og i årenes
løp hadde huset deres forfalt veldig! 
Så sist vår bestemte vi oss derfor for å gjøre
noe med Fazils hus. Vi syntes vi hadde mulig -
het til det, da bruktbutikken gir oss ekstra

inntekter! 
Huset fikk nytt nye vinduer, ny puss inne
hele veien, nytt gulv, og det ble lagt inn
strøm. Fazil hadde aldri hatt et kjøkken; nå
fikk hun kjøkkenkrok i inngangspartiet og et
baderom!!
Så skjedde det noe som kunne ha kostet
Fazil livet: Hun datt og brakk nakken i et
basseng.
Hun ble fraktet til sykehuset i Pristina, ble
liggende i to timer uten at noen ville se på
den fattige dama som lå der, som ikke
hadde penger å gi doktorene under bordet.
Sønnen, som var med henne, tok da kontakt
med vår mann i Kosovo, Xhemail, og han
fikk fart i sakene! I Pristina kunne de ingen-
ting gjøre, så på natta ble hun kjørt i sykebil
til Albania, til sykehuset i Tirana, hasteope-
rert i nakken, men med den tilbakemelding
at det var kun 50%  sjanse for at det ville
gå bra.
Det ble bedt mange bønner for Fazil disse

dagene, både i Albania, Kosovo og her i
Norge, og på mirakuløst vis er hun i dag
helt fin! Litt problem med høyre skulder, det
er alt. 
Så har vi vært på besøk igjen: 
Det var en utrolig blid og fornøyd dame
som møtte oss. «Jeg er født på nytt», sa
hun. «Gud har gitt meg livet tilbake!» 
Fazil var takknemlig over livet og for å ha
fått et hus med tette vinduer, dører og tak.
Kjøkken og bad var det veldig stas å vise
frem.
Huset er på 40m2, og det bor 11 mennes-
ker der. Det er ett soverom hvor sønnen og
svigerdatteren sover med barna sine, mens
de andre seks sover i stua. De har ingen
pynteting eller veggdekorasjoner, men
denne vinteren tror vi at huset deres er tett
og at de som bor der kan holde varmen!
Det vil være fint om du fortsatt tar Fazil og
familien hennes med i bønnene dine!

Huset og livet til Fazil

Fazil med fire av barna ca. 5 uker etter ulykken.

Møtet på Graniti
Hver høst de siste årene har vi hatt møte på
restaurant Graniti. I år hadde eierne bygget
et nytt og stort festlokale som vi fikk låne
gratis. Sonilla og Geni Begu med teamet
fra Gjilan, sang og talte. Det var en lydhør
forsamling. De som ville, kunne få et testa-
mente eller en barnebibel når de gikk hjem.
Og alle ville ha! Noen hadde også fått før,
men ville ha en til! Vi er glad for at vi har
denne muligheten til å dele evangeliet med
«familiene våre».



Huset til Merdar og Margarita
Etter mange besøk i landsbyen Kanin, har vi
i flere år pakket klær til Merdars familie. Vi
har møtt eldstedatteren, Olta, på skolen,
men ikke vært på hjemmebesøk der før i
februar dette året. De hadde ikke vann og
toalett, det ene vinduet i det 35m2  huset
var ødelagt, og de levde under svært uver-
dige forhold!!
Far og mor er mentalt tilbakestående, og
de har tre barn sammen: Olta (11 år),
Rosela (8) og Leidon (6). Selv har forel-
drene ingen mulighet til å få et bedre sted
for barna å vokse opp. Olta er den som
fungerer best, og det viste seg at hun både
har og tar et stort ansvar for familien. (Det
var da det var vanskelig å holde tårene til-
bake!)
TA’s gode hjelpere i Vlora, Diana og Bujar,
er nå gått inn som en god støtte for familien
i Kanin. Diana hjelper til med innkjøp av
mat, da familien nå får fadderstøtte fra
Norge, noe som igjen betyr at alle 5 nå
kan spise seg mette!
Team Albania, sammen med Jorid og Ned
Spiecker i Albania, bestemte oss etter besø-
ket i vår å starte en pengeinnsamling til nytt
hus for familien! I august fikk vi en entrepre-
nør, samme som vi har brukt på skolen i
Risili, Qjutim, til å se på forholdene der og
tegne et hus. Huset ble på 45m2; stue med
kjøkkenkrok, ett soverom og bad. 
Mange brev om pengestøtte ble sendt ut,
og 3. okt. tok vi så bestemmelsen på å sette
i gang.

Vi hadde ikke fått inn nok penger til huset,
men vi hadde tro for at det ville komme mer
etter hvert. Og det har det gjort. Vi har fått
inn 40 % av byggesummen, og resten har
vi også her tatt av inntekter fra bruktbutik-
ken! 
Gleden var stor da Jorid, Diana og Bujar
fortalte familien om planene våre! Mor og
barn flyttet en periode til familien, og
”huset” de hadde bodd i ble revet. Da det
hele startet, ble det også stor glede hos
naboer og familien til mor i huset. Mor til
Margarita kom og takket og sa, ”Jeg trod-
de aldri noen ville hjelpe dem, for de er jo
ikke normale!” Synet på mennesker som er
annerledes, er forskjellig fra her. De har det
ikke lett.
Vi er nå utrolig glad for at vi har hatt mulig-
het til å hjelpe dem; ikke minst glad for at
barna skal få et skikkelig hus å bo i. Det
hele fikk en pris på 125 000,- kr., med gra-
ving for kloakkrør og septiktanker, innlagt
vann og innbo. 
Jorid, Ned, Diana og Bujar har gjort en stor
jobb med å følge opp dette. Vi er takknem-
lige for alle i Norge (og Albania) som har
gitt penger til dette prosjektet, samt alle som
har gitt ting til butikken som TA får inn peng-
er på. Det er mange, mange som har vært
med på å gjøre dette mulig. TAKK, TAKK!
Håper du også kan glede deg over å få
være med å bety en stor forskjell for denne
familien, som fikk flytte inn i det nye huset
sitt 23.nov. 

Det gamle huset til familien Xhafa.

Nesten ferdig med det norske flagget og Team
Albania skilt på veggen.

Familien i nytt hus, her i kjøkkenkroken.

Besøk fra Kosovo
I fjor bestemte vi at våren 2012 skulle vi
søke om besøksvisum for våre hjelpere i
Kosovo, Xhemail og Aferdita. Det er ganske
vanskelig for unge å få visum til Norge fra
Kosovo. Vi sendte invitasjon i mars og ven-
tet i spenning. De tre barna deres kunne
være hos mormor og morfar de to ukene vi
håpet foreldrene kunne være TA sine gjester
i Norge. Svaret ble JA, både for visum og
barnepass. De kunne reise. De besøkte
mange av oss i gruppa, var på båttur, kjør-
te buss, tog, fly - og ferje, noe Aferdita aldri
hadde gjort før. Noen ganger ble det rent
for mye og tårene kom fram. «Jeg må klype
meg i armen», sa hun mange ganger. «Må
være sikker på at det ikke er drøm». 
Det var viktig for oss i TA at de fikk se litt av
det vi holdt på med her hjemme, og det var
utrolig moro å vise dem bruktbutikken og

kleslageret. Xhemail og Aferdita tar imot alt
det vi sender til Kosovo, og de formidler det
videre til våre familier. De fikk også være
med i Kragerø frikirke. Overalt hvor de var,
så takket de for den jobben vi nordmenn
gjør for albanerne i Kosovo. 
Takk fra Xhemail og Aferdita. 
Vi takka mye, vi hadde det veldig bra da vi
var der. For meg, Xhemail, som kom tilbake
etter 11 år, det var fantastisk å komme igjen
til det beste landet i verden.
For meg, Aferdita, var det første gangen
jeg reiste ut fra landet mitt, det var en veldig
god opplevelse for meg. Da vi fikk invitasjo-
nen fra Team Albania, trodde jeg ikke at vi
skulle få visum, men det gikk bra, og jeg
takker mye til dere.
Vi hadde en veldig koselig tur. Vi kommer
aldri til å glemme den turen. Det var første
og beste turen i vårt LIV. Takk igjen!

Xhemail og Aferdita takker folks gavmildhet her i
Kragerø frikirke.

Xhemail og Aferdita hjemme i Kosovo med barna.



Sist i oktober sendte vi ny hjelpesending til
Kosovo. Damene på kleslageret på
Sluppan, Kragerø, hadde pakket 500
bananesker siden april. Klær, sko, sengetøy,
dyner, leker og kjøkkenting m.m. 18 spreke
unge og gamle menn pakket det på 17 pal-
ler, og vår slovenske transport kom og hen-
tet det. Dagen før vi kom til Kosovo i novem-
ber, var alt på plass på lageret vårt. Vi er
så glade for at vi har fått importlisens til
Kosovo slik at alt går så greit hos tollvese-
net, og at nærmere 1300 mennesker som
trenger det, kan få klær. Vi var med på kles-

utdeling et par dager. Da vi dro, var Aferdita
og Xhemail i full gang med utdeling til de
andre familiene vi har på lista vår.   
Takk til alle dere som har gitt
klær. Uten dere hadde vi ingen
klær å sende!
Vi må samtidig be om forståelse for at vi av
og til må ha inntaksstopp. Så nå og frem til
1. februar kan vi ikke ta imot klær. Det
samme vil skje en gang senere på våren.
Det er på grunn av plass og kapasitet.

Xhemail deler ut fadderfamiliene til familiene 1. hver
mnd. og alle kvitterer for beløpet de får.

Rett før jul i 2011 sendte TA penger til strøm
på skolen i Risili. Vi besøkte skolen igjen i
februar, og i mai sendte vi penger for å
reparere et svært dårlig tak. Jobben ble
utført av entreprenør Qjutim og hans folk,
og ved besøk i august, så vi at oppdraget
var vel gjort. 
Det neste måtte bli vann og toaletter!  250
elever uten mulighet til å gå på do, kan vi
nesten ikke forestille oss! Vi ønsket veldig å
hjelpe dem med det, men dette prosjektet
ville koste mye mer enn de foregående. Vi
fikk prisoverslag og tegning av Qjutim.
Kunne vi søke noe sted? Det ble mange tan-
ker og bønner. På vei hjem fra Albania sist i

august tikket det inn en sms på telefon. Det
var fra en i styret for Barnas Fredspris,
Porsgrunn, om vi hadde noe skoleprosjekt
de kunne være med å støtte økonomisk?
Hjertet hoppet i halsen på oss. Var svaret
der allerede? Var det mulig? Etter noen
møter her og der, skulle elevrepresentanter
fra alle skolene i Porsgrunn ta en avgjø-
relse. Svaret ble ja; de ville støtte vann- og
toalettprosjektet på skolen i Risili. Det var
mulig! Vi i TA ble glade, våre hjelpere i
Albania ble glade, rektor Rudina og entre-
prenøren Qjutim,.. Alle ble glade på de
250 elevenes vegne! 
Så sist i november begynte de jobben på

skolen. 
Vi må nok vente til neste nyhetsbrev med å
fortelle hvordan det har gått.. 

Skolen i Risili ved Vlora, Albania

Et lass med ved ble kjøpt til en familie. 110€ for en
favn er veldig mye penger for en famlie

Gaveposer til barna
Også denne gangen hadde
Stavangergjengen med venner pakket
gaveposer til alle barna i familieprogram-
met vårt. Alle vi besøkte, fikk sine poser, og
det var til stor glede! 
Takk til alle dere i Stavanger
som gjorde dette mulig!

Skolebøker
I mange år har vi kjøpt skolebøker til barna
i familiene vi hjelper. Nå får alle barn på
barne- og ungdomsskole i Kosovo gratis
bøker. Så da er det kun ungdommene på
videregående som vi hjelper med skolema-
teriell. Dette er familier som ikke har økono-
mi til den biten selv, så hadde de ikke fått
støtte fra TA, så hadde de vært uten lære-
bøker på skolen. Da ville nok utbyttet blitt
noe annet - !
I år har vi også bevilget penger til skolebø-
ker for 40 foreldreløse skolebarn i Durres,
Albania. 

Endel av gjengen som hjalp med lasta til Kosovoi okto-
ber.

For første gang sendte vi en plog, en Kværnland 3
skjærs som vi hadde fått av bonde Halvor. Her skrues
den litt frahverandre.

Lasta



Høst turen i år ble en spennende
uke som inneholdt det meste; sol,
regn, varmt, kaldt, glede og sorg.
Nå sitter jeg hjemme i min varme, lune stue
og tenker på hvor heldig jeg er. Jeg bor i et
land som har hatt fred i over 60 år, i et
land der de fleste har arbeid, og de som
ikke arbeider, har enten trygd eller pensjon.
Jeg tenker tilbake på dagene i Kosovo. Ser
for meg mange av menneskene vi møtte.
Mange har det ekstremt vanskelig. Vi
besøkte mange av de familiene som vi har
besøkt før, og det var ikke så mye som
hadde forandret seg. Men noe var blitt
bedre. En liten familie hadde fått pusset
opp noe av huset. Der var gleden stor!
Det er alltid en stor glede å møte igjen ven-
nene våre. Noen av de unge snakker litt
engelsk, så da trenger vi ikke alltid hjelp av
vår fantastiske tolk. Det er også lettere å få
høre om deres hverdag når vi kan snakke
direkte med dem. Det ble tatt mange bilder
og knyttet nye vennskap. 
En av dagene vi var på lageret som Team
Albania har i Kosovo, og delte ut klær til
noen av de familiene som har det aller
verst, kom en pen dame i 40-åra bort til

døra. Hun ville gi en gave til Aferdita, vår
klesutdeler i Kosovo. Gaven var en takk for
at hun hadde fått noen klær til seg og sine
to gutter. Vi spurte litt om hvor hun bodde,
og så fortalte hun sin historie:
Mot slutten av krigen opplevde hun at man-
nen hennes ble drept hjemme i gangen -
rett foran øynene hennes. Selv ble hun også
skutt. Kula traff skulderen. Hun hadde født
gutt nummer to bare tre uker tidligere. Der
lå hun skadet, mannen drept. Alene med en
gutt på ett år og en nyfødt. En katastrofe.
Dette var nå 14 år siden, men ingen vet
hvor mye smerte og lidelse hun har vært
igjennom disse åra! Hele tiden har hun levd
på et eksistens minimum. Hun er vel blant
de heldige som har fått en liten kommunal
leilighet på 27 m2, ett rom og bad.
Det ene barnet har problemer med synet
og må ofte ha nye briller, noe som er van-
skelig å skaffe penger til. 
Dette er en liten del av én liten families
hverdag. Tunge dager - uten mye fremtids-
håp. Mye av dette kunne vi se i hennes
store, triste øyne. Det var vanskelig å slippe
henne ut av tankene, og klumpen i halsen
bare vokste.

Det var ikke så mye vi kunne gjøre der og
da, men vi kunne fortelle at en i Norge ville
være fadder for henne og guttene! Det vil si
at hun hver måned vil få en liten økonomisk
støtte. Det er ikke så mye for oss, men for
henne kan det bety en forandring, og at det
er noen som bryr seg. Kanskje det kan
tenne en liten gnist i noen av de tristeste
øynene vi har sett. Vær gjerne med å be for
denne dama og guttene hennes!
Hilsen Else m. flere

Så har vi fått gleden av å være med til Kosovo enda en gang

Else og Mevlude, hun TA bygget hus til i 2002.

Har du hørt om det store huset med adresse
Kragerøveien 423? 
Nå skal du få høre hvem som holder til der.
Jo, i en del av huset holder Team Albania
til.
Her er lager for klær og alt som skal sendes
den lange veien til Kosovo eller Albania, og
ikke minst bruktbutikken som har noe av alt. 
Er du en samler, da kan du kanskje finne
det du leiter etter her. Har du knust en kopp
til serviset ditt, kan det hende vi har akkurat
den koppen eller noe annet du mangler.
Kanskje du rett og slett får lyst på både nytt
servise og nye glass når du har tatt deg en
titt rundt.
Er du blant de som liker å kjøpe eller se på
utstyr av alle slag fra din første ungdom, da
skal du ta deg en tur til bruktbutikken, og
minnene vil strømme på.  
Her kan du finne ”bestemors” løvtynne kaf-
feservice med blomster på, hekla og bro-
derte duker og fine blomstervaser.
Er du en som har mange ungdomsminner
fra 60 eller 70-åra, ja, da kan du gå rundt
og la minnene bare strømme på. I retroav-
delingen finner du oransje, brune og grøn-
ne serviser, gamle kaffekjeler, boller, mug-

ger og mye annet.
Her er også kjoler som ligner en blomste-
reng, kjoler med plisert skjørt eller i krimpli-
ne, og tynne bluser i polyester. Hvis du skal
ut og reise og har lyst på en gammel koffert
eller veske, finner du det her.  Møbler er
det heller ingen mangel på, smått eller stort.
Her er lenestoler, sofaer og noe så sjeldent
som divaner. 
Det er ikke bare handel som foregår her.
Det blir pakket ca. 1200 esker med klær,
sko,
sengetøy og diverse småting til barn og
voksne, som blir fraktet med trailere til
Albania og Kosovo.
Bruktbutikken går veldig bra, og omsetning-
en øker jevnt og trutt. Ja den butikken er vir-
kelig velsignet.
Og alle de hyggelige menneskene som er
innom til inspirasjon og glede! Dobbelt
glede kan vi si. Vi blir glade når de som
handler er fornøyd og har gjort en god
handel.
Ja, nå som julen nærmer seg, blir det jule-
butikk med nisser, julepynt, juleduker, gardi-
ner og mye mer. Kanskje det blir servering
av pepperkaker og gløgg også?

Vi håper på en god julehandel, så vi igjen
kan hjelpe små og store i Kosovo og
Albania til å få det bedre. Takk til dere alle
som handler og leverer varer til Team
Albania!
Dere er alle med på å gjøre en stor forskjell
for mennesker som lever i en umenneskelig
fattigdom.
Hilsen Berit 

Til ettertanke.
Livets gave består i

gleden ved alt man får.
Men livets oppgave er å dele

det man får, med andre.
Av Heljar Mjøen.

Bruktbutikken på Sluppan



Vi har lenge ønsket å få besøk i Norge av
noen av de albanerne som vi har kjent
siden starten i 1994; noen av dem som har
hjulpet oss med så mange ting. Det klarte vi
å få til i september. Vi inviterte Diana og
Bujar Osmenaj sammen med Jorid
Spiecker. Vi fikk noen flotte dager med
besøk på skole, sykehjem og kirker, og med
hjemmebesøk hos mange av de som har
møtt dem i Albania. Det var fantastisk!
Jorid tolket hele tida og ble litt ør av oss
som ville prate og prate fra morgen til
kveld. Takk til deg, Jorid, som gjorde dette
mulig, og til Asbjørg på Træna som kom
med flybåren kveite så albanerne skulle få
smake på skikkelig fisk!!
Et uforglemmelig besøk.
Vi, Bujar og Diana Osmenaj, fra Vlora i
Albania, var bedt av vennene våre i Team
Albania på et besøk i Norge, 7. - 18. sep-
tember 
Å skulle få dra på besøk til en plass som
Norge, hadde vært helt utenkelig for oss,
ikke bare på grunn av den store avstanden,
men også på grunn av at vi i mange år har
levd under kommunismen i isolasjon fra
omverdenen. Vi hadde skapt en ide om at
vi aldri kom til å være frie og i stand til å
reise på et slikt utenlandsbesøk.
Men Gud hadde andre planer for oss, og
Han gjorde et slikt besøk mulig for oss, der
vi fikk møte våre brødre og søstre i Herren.
Det er umulig for oss å beskrive den glede
vi følte da vi fikk innbydelsen fra TA via
Jorid Spiecker. Tenk vi skulle få dra til
Norge, og der skulle vi få være med å dele
fra livene våre med våre venner der.
Dagene fløy, og snart var vi på tur, og den
7. september landet vi i Oslo sammen med

Jorid, som var med som tolk. Der møtte våre
gamle kjære venner, Per og Målfrid, oss.
Turen ned til Helle virket ikke så lang, for vi
hadde hyggelige samtaler hele veien. Vi
kom til huset deres, og der fikk vi være de
tolv dagene vi skulle være i Norge, og vi
fikk oppleve en gjestfrihet med masse kjær-
lighet som gjorde at vi følte oss som hjemme.
Neste dag begynte vi å dra på besøk, og i
løpet av tiden der, fikk vi møte mange av
de andre som er aktive i Team Albania.
Mange av dem har vi jobbet sammen med
i prosjektene som de har hatt i Vlora og i
landsbyene rundt Vlora. Mange fattige
familier har fått hjelp, og flere skoler i områ-
det har også fått hjelp gjennom arbeidet til
Team Albania. Vi har alltid følt oss berørt
av kjærligheten som disse folkene har vist
oss og mange andre på sine besøk i
Albania.  Vi møtte også slik kjærlighet på
alle besøkene våre på Helle, i Kragerø,
Larvik, Porsgrunn og Skien.  Det var også
fantastisk å få være med på to gudstjenes-
ter og flere møter i Kragerø og Porsgrunn
Frikirke.
Det var flott å kunne treffe vennene i Team
Albania på deres hjemmebane. På formid-
dagstreff i Kragerø Frikirke og på møte med
venner i Porsgrunn Frikirke fikk vi dele fra
livene våre under kommunismen, å få opp-
leve at de første misjonærene kom til landet
vårt, og hvordan troen har forandret våre
liv. Og på samme tid få fortelle om hvilken
velsignelse det har vært for oss å ha Team
Albania-vennene komme å dele Jesu kjær-
lighet med folket i Vlora.  Vi vet nå at denne
kjærligheten som disse folkene har, kommer
fra Gud, og de bruker den til å gjøre andre
oppmerksomme på behovene som finnes i
landet vårt. For øyeblikket investerer Team

Albania i å bygge et hus for en veldig fattig
familie og reparerer en skole i en annen
landsby.
For oss var det også en uforglemmelig opp-
levelse å komme på Myrene skole i
Porsgrunn sammen med Eivind. Det var
gjennom han at det ble funnet midler til å
reparere doene på en skole i landsbyen.
Der fikk vi også den ære å møte stifteren av
Barnas Fredspris, som er med på dette pro-
sjektet.
En annen stor opplevelse for oss var det å
få treffe de gamle Japanmisjonærene, Per
og Torveig Kivle. Fantastiske folk. Vi fikk
også møte flere venner fra Kosova og
hadde gleden av å prate med dem.
Vi kommer aldri til å glemme alle de flotte
lunsjene og middagene vi fikk servert rundt
omkring der vi var på besøk. Og hvilken
opplevelse det var å få være med Per på
båttur ute i skjærgården. Vi hadde til og
med mat med oss på den turen også. I
løpet av disse dagene i Norge fikk vi se
Kragerø, Larvik, Stavern, Porsgrunn, Skien,
Sannidal bygdetun og til og med Oslo med
sine parker og slott. Så mange opplevelser!
Og for et arbeid alle de frivillige gjør i
Team Albania sin bruktbutikk!  Det var helt
utrolig å se alt som var der og hvor mye
arbeid som ble lagt inn i butikken, som
igjen skaper midler for å støtte forskjellige
prosjekt.  Så mange mennesker som gir av
tiden sin for å være med på dette, det virke-
lig imponerte oss å se!
Vi ønsker på en spesiell måte å takke Per
og Målfrid Nordli for sin utrettelige godhet
i mot oss i løpet av tiden i Norge. Vi er så
takknemlige til Team Albania som gav oss
denne muligheten til å besøke Norge og
oppleve alle disse tingene.
Vår drøm ble til virkelighet takket være
dere, og nå har vi mange gode minner å
leve lenge på.

Med vennlig hilsen,
Diana og Bujar Osmenaj

Jorid Spiecker, Bujar og Diana i Kragerø frikirke.

Besøk av Jorid, Diana & Bujar



STUDENTENE
Malsore, Dorentina, Gentiana, Rezmie,
Vjosa, Majlinda og Kaltrina er studentene
våre, som vi er utrolig stolte av. De studerer
på andre eller tredje året, og to av dem har
bare noen få eksamener igjen. 
Vi inviterte dem til studentsamling en tors-
dagskveld i november. Det sto pizza på
menyen. Vi hadde i den senere tid fått inn
fire nye søknader om støtte til studier fra
ungdommer i familiene vi hjelper. De ble
innvilget, så Shipe, Dafina, Mimoza og
Valtina ble også invitert. Ti studenter, som er
utrolig heldige, og hadde det ikke vært for
ungdommer som var på IMPULS i IMI kir-
ken, Stavanger, i 2010, så hadde det ikke
vært mulig for alle disse unge å studere.
Det at så mange på IMPULS ga penger på
forskjellige måter, har gitt unge i Kosovo en
fremtid. Sammen støtter vi nå elleve studen-
ter. At det bare er jenter, er jo ganske pus-
sig, så vi spurte: «Hvor er guttene?» Svaret
var at jentene er sterkest! Men vi vet at det
kommer noen gutter senere -
Det ble hyggelig prat. De er flinke til å for-
telle om studier og fremtidsplaner, og de er
utrolig takknemlige over muligheten de har
fått. Noen takker i annenhver setning. 

Vi delte Guds ord med dem, og noen av
oss fra Norge fortalte litt fra våre liv, som
igjen ble noe å prate videre om. De er nys-
gjerrige på livene våre og troen vår. Vi var
17 personer og en tolk, Xhemail og han tol-

ket i ett hele kvelden. Han er helt utrolig!
Før det hele ble avsluttet, delte vi ut en pc til
de fire nye studentene. At de er glad for å
få det, er vel ikke nødvendig å si :-)

En av studentene.

Mitt navn er Malsore Podrimqaku. Jeg er
20 år gammel og bor nå i Prishtina. 
Jeg studerer sosiologi, jeg har nettopp
startet andre året, og det går bra.
Å studere er veldig viktig for meg. Jeg har
valgt å studere sosiologi, da jeg ønsker å
kunne gjøre noe med problemene i samfun-
net.
Uten hjelp av Team Albania ville det ikke
være mulig for meg å studere. Fra dem får

jeg penger hver måned til studiene.
Jeg er veldig takknemlig og glad for at
Gud hjalp meg til å følge min drøm. Mine
foreldre hadde ikke mulighet til å studere,
de hadde et veldig vanskelig liv. Nå har
jeg sjansen til å gjøre det de aldri fikk gjort.
Livet har å gjøre med å gå fremover, bli
noe i livet, og ikke la livet ditt gå bort uten
å gjøre noe selv. Derfor er det viktig for
meg å studere, å følge drømmene mine og
leve mitt liv på best mulig måte. 
Målfrid & Per Nordli var de første jeg møtte
fra Team Albania. Senere møtte jeg flere
andre fra teamet. De fortalte oss unge alltid
hvor viktig det er å lære og å studere. Jeg
er veldig glad for at jeg møtte dem alle,
fordi de forandret livet mitt og livet til min
familie.
Jeg er i det andre året av studiene nå og
prøver å gjøre mitt beste. Jeg leser mye, så
jeg kan bli bedre og bedre for hver dag.
Team Albania har inspirert meg til å stå på
og ikke gi opp.
Gjennom dem ser jeg på en riktig måte, at
jeg har et håp for fremtiden. Jeg kan aldri
forestille meg hvor jeg hadde vært uten
deres hjelp. Jeg takker Gud hver dag og
natt at jeg har dem.

Når jeg er ferdig med studiene vet jeg hva
jeg ønsker ....!
Jeg ønsker å være akkurat som folkene i
Team Albania, som er snille og gode mot
andre. Hjelpe folk uten å vente noe tilbake.
Jeg vet at jeg aldri vil være i stand til å
gjøre det samme som de gjør med alle
familiene og studentene, men jeg skal prøve
å gjøre mitt beste.
Må Gud ta vare på folk som dem, som gjør
livet til andre mye bedre!
Team Albania gjorde drømmen for meg og
mange andre studenter virkelig.
Jeg vil alltid være takknemlig for all den
støtte jeg har fått; ikke bare materielt, men
også den støtten jeg får fra dem, så jeg kan
elske, håpe og leve igjen.
Håper Gud alltid vil bringe folk som dere til
jorden! Håper dere fortsatt vil hjelpe andre
til å realisere drømmene sine! Håper dere
alltid vil leve det livet dere ønsker å ha!
LOVE YOU FOR EVER - Gud velsigne dere
for alt dere gjør for meg og min familie!
Min mor, bror og søster hilser også og takker.
MALSORE  PODRIMQAKU



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
Vi vil ønske dere alle en riktig God Jul og
Godt Nytt år! Takk for at du har vært
med oss i 2012!
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Sammen kan vi hjelpe mange!

Layout & Sats: Lisbeth Felida Andersen

Støtt våre annonsører, de støtter oss!

Tusen Takk
til nye og gamle sokkestrikkere!
350 par ble det i år. Helt fantastisk. 
Dere gjør en kjempejobb, så mange slip-
per å fryse på bena.
Disse blir sendt til Albania til jul.

Å hjelpe sprer glede
til mange
Det vi ser når vi har penger og kan gå inn
og hjelpe folk med hus, et måltid mat eller
annet, og vi trenger hjelp av andre til å
gjøre jobben for oss, betalt eller frivillig, er
at hjelperne blir glad for å kunne være
med. De blir engasjert, og de ser at det
nytter. Det syntes vi er flott. 

Er du fadder?
Det å ha en fadder i Norge, betyr vel-
dig mye for de fattige som får det.
Pengene er selvsagt det viktigste, men
at noen bryr seg om dem og det til og
med i Norge, blir bare utrolig stort.
Vi møter stadig flere fattige når vi er i
Kosovo, spesielt i området der vi har
lageret vårt.
Tenk over om du har anledning og lyst
til å bli fadder. Ta kontakt om det er
noe for deg!

Støttemedlemskap
Så er vi der igjen - Det er et nytt år, og støt-
temedlemskap gjelder bare for ett år av
gangen. Vi takker alle dere som støttet oss
i 2012, og ønsker gamle og nye støttemed-
lemmer velkommen i 2013! (se giro-ved-
legg)

Dere som ber:
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.

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 


