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

NYHETSBREV FRA

Team Albania
JUNI 2009
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Det er hyggelig når folk sier at alt det de har, har de fått fra Norge.
Noen har lært seg å si "Norge" på norsk.

FATTIGDOMMEN OG FINANSKRISA
Nå har vi drevet med hjelpearbeid i
Kosovo i 9 år, og en skulle kanskje tro
at det ble bedre og bedre blant folket
der. Vi så nok en bedring sist sommer
hos noen, fordi noen familiemedlemmer hadde fått jobber i Montenegro og
Slovenia. Men så kom finanskrisa, og
mange mistet jobben som de først
hadde ventet lenge på, og som de
endelig hadde fått..
Nå i april besøkte vi folk som ofte
måtte legge seg sultne, og vi møtte
familier som spiste kun én gang pr.
dag. På spesielt én tur i år sendte vi
meldinger hjem og sa at nå hadde vi
virkelig trengt en stor pengesekk… Vår
opplevelse på denne turen var at de fattigste hadde fått det mye dårligere. Det
gledelige er at vi ser at familier som har
fått hjelp av oss disse 9 årene, har det
litt annerledes; de opplever at noen bryr
seg om dem, og gjennom det har de
fått mer håp. De har også fått en liten
økning i levestandaren. De materielle
tingene som familiene får gjennom
arbeidet vårt, betyr mye, men det betyr
kanskje enda mer for dem å oppleve en
betingelsesløs kjærlighet fra mennesker
langt borte.
Du er, med din gave, med på å gi mennesker håp og kjærlighet i en tilsynelatende håpløs situasjon. Takk til deg for
det! Så, på tross av finanskrise og en
enorm fattigdom, er vi nødt til å stå på
videre.
Takk til alle dere som er med på å dra
lasset sammen med oss. Vi kan ikke
slutte å hjelpe et albanske folket!

TAKKNEMLIGHET
EN ARTIG EPISODE
MED TANKE PÅ KLÆR

De peker på klær, kopper, tepper
osv. og sier Norge, Norge, Norge.
Noen sier også at hadde vi ikke fått
hjelp fra Norge, hadde vi ikke overlevd. Det å gi folk ett sett klær én til
to ganger pr. år, gjør at de ikke
trenger å kjøpe noe særlig med
klær…
Og så betyr det utrolig mye at dere
gir oss alle de fine klærne.
Det gjør at det å pakke til folkene
blir lett, og at de får fine ting.
TUSEN TAKK!
En artig episode med tanke på klær:
Vi skulle besøke en familie langt ute
på landsbygda; de hadde fått hjelp
Gutten med genseren som viste vei! Her sammen med
et par ganger fra oss, men vi hadde
mor og en svigerinne.
ikke vært hjemme hos dem før. Vi
hadde kjørt en stund og spurt flere
om veien, men ingen var sikre. Så fikk vi se en gutt i rød genser med noen kjente
sportsmerker på. Det må være en som får hjelp fra Norge, tenkte vi. Vi stoppet, og
joda, han var sønn i familien og sprang foran oss til huset. Ganske artig når klærne
viser vei, ikke sant?!

SKOLEBØKER
Vi vil fortsette med innkjøp og utdeling av skolebøker. Vi
vet at utbyttet ikke blir det det kunne være, når elevene
ikke har bøker. Myndighetene sier nå, som de har gjort
mange ganger før, at i år skal barna på barneskolen få
bøker gratis. Holder de løftene sine denne gangen, så kan
vi bruke pengene på noe annet innen skolefronten.
Men før det er bevist, fortsetter vi med innsamling av penger til skolebøker - en investering for framtida.
Bøker til én elev koster i snitt 350 kr. pr. år.
Merk gaven: Skolebøker.
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Transporten til Kosovo i vinter.
Vi fikk vite for ett års tid siden at
en fabrikk i Drenas hentet deler i
Norge. Sist sommer var vi i møte
med direktøren på
Ferronikkelfabrikken i Drenas.

GODE HJELPERE

Han var en meget hyggelig mann, og til vår
store overraskelse sa han at han ville hjelpe
oss med transport. Det hørtes ut som eventyr for oss. Skulle vi tro det, eller var det
bare tull? Vi var enige i å ta han på alvor,
og mannen holdt ord. Han kostet hele vintertransporten! Vi sparte nesten 50.000,kroner, og det var bare helt fantastisk!!!
Xhemail, vår mangeårige hjelper og tolk i
Kosovo, fikk da jobben
med å dele ut hjelpesendingseskene til
familiene.
Xhemail har vært med
oss stort sett overalt, så
han vet hvem familiene
er, og de vet at han
kommer for Team
Albania. Han har også fått et kamera, så
han sender bilder når ting skjer. Det var vel-

Direktøren og transportsjefen på Feronikle fabrikken

dig kaldt og mye snø på den tiden lasten
kom ned denne høsten/vinteren, så det var
ingen enkel sak å få tingene frem. Gleden
var derfor stor da hjelpen kom, i rett tid,
midt på det kaldeste.
Nå i april var det da veldig hyggelig å møte
direktøren igjen og takke han for hjelpen
han ga oss til transport. Som takk tilbake
gav Team Albania han og transportsjefen

hvert sitt bilde: "Solen" av Edv. Munch,
laget på Porsgrunn Porselen. Og han ville
gjerne hjelpe oss igjen, men da måtte situasjonen snu… Det er krise på fabrikken pga.
finanskrisa. Fabrikken går på et minimum,
og stopper den helt opp, vil arbeidere fra
3000 familier være uten jobb. Vi håper virkelig på bedre tider!

Familiene Leku i
Baicë
Vi blir ofte spurt av folk om vi kan reise og besøke en familie
som har det spesielt vanskelig. En av disse familiene var
familien Leku. De bodde i et elendig hus. Fattigdommen var
veldig synlig; flere var syke, de var dårlig kledd, og de så
underernærte ut. Og nå er denne familien med i
fadderopplegget vårt, takket være nye givere!

“Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden”

Familien Leku foran huset sitt.
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STUDENTENE
- BREV FRA KALTRINA OG IBADETE
Studentene som vi hjelper, går det bra med. En av dem som studerte engelsk, syntes det var nok med
én termin. De tre andre er utrolig iherdige. To av dem bor på internat (Konvikt) for studenter i Pristina.
Kaltrina studerer kjemi. Hun
bodde veldig langt fra Pristina
hvor universitetet er, og det
ble veldig slitsomt for henne å
dra frem og tilbake hver dag. I
februar var hun så heldig å få
plass på internatet, i et helt
nytt bygg. Her var det vakt og
ganske strengt; ingen gutter
fikk komme inn døra på jenteinternatet, kun foreldre. Vi
fra Team Albania" fikk dispensasjon! Dette var et bra sted.
Kaltrina er ei bevisst og arbeidsom jente, som vi er glad for å
kunne hjelpe fremover. Uten
Team Albanias hjelp hadde
hun ikke hatt mulighet til å
studere. Det koster 40 € for å
bo og 30 € for å spise på Konvikt, enten du bor i ny eller gammel
del. Denne hilsenen fikk vi fra Kaltrina her om dagen!
Hei!
Har dere det bra?
Det går bra med meg, og det går bra med studiene. Jeg er så glad
at jeg fikk denne mulighet til å studere, og dere har oppfylt den
drømmen som jeg hadde.
Derfor prøver jeg å få høye karakterer på skolen. Mitt ønske etter
skolen er at jeg kan få en jobb, og bli uavhengig.
Jeg føler meg som en av de lykkeligste jenter i verden.
Mange hilsener fra Kaltrina.

Ibadete er en annen ung dame.
Hun tar buss frem og tilbake hver
dag. Slitsomt, men sånn måtte
det bli for henne. Vi har fått en
hilsen fra henne også:
Hei!
Mitt navn er Ibadete. Jeg er 22 år
gammel og student ved fakultet økonomi finans i Pristina på andre
året. Jeg er så glad for at mitt liv
er helt annerledes nå. Det året jeg
var hjemme etter videregående
skole var veldig vanskelig for
meg. Det er som en drøm, at jeg
studerer nå. Men nå vet jeg hva
det er å studere. Å studere på fakultetet, betyr veldig mye for meg..
Også det å være sammen med andre som er helt forskjellig fra de
som jeg har vært med før, har mye å si for meg. Jeg er helt annerledes nå enn jeg har vært før. Familien min og søsknene mine venter
på at jeg skal bli ferdig med utdannelsen og få en jobb og hjelpe
med mange ting i framtiden. Min framtid er mye lettere, jeg kan
ikke beskrive det med ord. Nå er jeg veldig glad for livet mitt og de
gode vennene jeg har fått.
Hilsen Ibadete Hajdari fra Shtrubullova!
Disse jentene hører til familier som vi har kjent og hjulpet over tid.
Ibadete er datter til Abaz, "snekkermannen" som har bygget fire
hus for oss. Nå har ikke han heller jobb. Det siste året jobbet han til
sammen to-tre måneder. Han og familien har selv et dårlig hus, og
han startet på å bygge et nytt for noen år siden, i håp om bedre
tider og jobb. Det gikk ikke slik, men vi håper at vi kan hjelpe Abaz
litt, så de i første omgang får et tak på "nyhuset" før det blir ødelagt. Vi trenger noen tusen til dette…!

Møtet på Era

Soni og Geni.

Torsdag 23. april hadde vi
igjen et møte på restaurant Era. Denne gangen
kom det ikke så mange, vi
var ca. 40 stykker, men de
kom de vi rakk å invitere!
Vi viste en kort DVD om
påskens budskap. Det var
sang og andakt av teamet
i Gjilan (Geni's menighet),
og vi opplevde det som
en veldig bra samling. Folk ønsker å høre; de er åpne og de trives. Vi fikk pratet mer med folkene, og de satt ganske lenge. Vi
regner med at vi skal ha et møte i juli igjen.

I Gjilan er aktiviteten stor. Menigheten har møter hver lørdag, og
mange kommer til møtene. Engelskkursene er veldig populære.
De har mange klasser. Til sommeren igjen starter nye kurs. For
tiden jobbes det mot departementet og for godkjenning av barnehagen de gjerne vil starte til høsten.

Gaver.
Vi blir nesten stumme, og utrolig glade, når noen gir Team
Albania større pengebeløp.
1000,- 2000,- 3000,- ja, opptil 10.000,- kroner får vi noen
ganger. FANTASTISK! Og TAKK!
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Andelsbrev til Ku
Vi har solgt noen andelsbrev på kuer nå. Det
er kjempebra, og takk til alle dere som har
kjøpt og gjort det mulig slik at vi kunne kjøpe
ku nr. 3 i april.
KUA MI JEG TAKKER DEG, DEILIG MELK DU GIR..

Prisen hadde steget vel mye, syntes vi. Vi
endte opp på et kumarked i en annen
landsby. Der var prisen fra 900 € til 1400 €!
Xhemail, med en medhjelper, fant en fin ku
til 1300 €, men da bonden hørte at vi skulle
gi den bort, ble han rørt og sa at da måtte
han også hjelpe litt. 1120 € dvs. ca. 10
500,-kr., ble prisen for den, selv om han
ikke hadde møtt oss før, eller kjente familien som skulle få den! Det var en god opplevelse for oss! Og alle sa at dette var ei flott
ku…
Serifi Elshani, familien til Hakif, han som sitter i rullestol, var de heldige som fikk denne
kua. Den dagen vi fortalte familien at de
skulle få ku, ble de først helt stumme! Da
det gikk opp for dem, kom tårene, og Hava,
gamlemor i huset, gråt hele tida; tårene
bare rant og rant…. Takknemligheten og
gleden var til å føle på.

- Og da kua kom i hus, fikk
den en kalv to timer etterpå!! Da var det stor ståhei.

Flere kuer og kuavtale.
Xhemail med kua vi kjøpte til familien Sherifi E.
Det vi har tenkt ut og
endret på fra sist sommer, er at vi nå inngår
Det var noen som fikk kuandelsbrev i juleen avtale med de som får ku: Den første
gave og i bursdagsgave denne vinteren.
kalven er Team Albania sin og kan gis til
Det ble vi i Team Albania glade for, og det
noen andre! Det syntes familien Serifi
vet vi de ble glade for!
Elshani var en god ide og skrev gladelig
En mann ønsket seg penger til ku i 65års
under avtalen. Ingen ante da at kalven skulgave. Han fikk 3500 kr
le komme så fort! Den skal være sammen
Ei dame ønsket seg penger til ku i 50 års
med mora til høsten gave. Hun fikk 6100 kr. Fantastisk!
Kalven var en stut, så den kommer Team
Takk til dere som ga 50 og 65 åringen
Albania muligens til å selge…
kupenger.
Vi håper på å få kjøpe nok en ku til somme- Vi er rørt over engasjementet mange har for
ren. Om noen flere kjøper andelsbrev, kan
det vi jobber med!
det bli flere.. Herved er utfordringen gitt.

Besøk hos ordføreren

Veiprosjekt

Etter å ha besøkt Kosovo mange år nå, har arbeidet til Team
Albania blitt godt kjent i Drenas, og vi fått mange kjente. De opplever at vi kommer igjen og igjen. Denne våren, i april, besøkte vi ordføreren i landsbyen Krajkov og varaordføreren i Drenas kommune.
Vi var på sosialkontoret, hos politiet, og vi møtte mange "framtidige, kanskje viktige" kontakter. Og så er det veldig moro når de spør
om det er noe de kan hjelpe oss med, og når de uttaler at de setter
pris på den hjelpen vi gir folket deres!
I lang tid har vi vært på utkikk etter et lokale/kontor som fadderfamiliene kan komme til, bla. for å hente pengestøtten sin én gang
pr.mnd. Vi håper på en snarlig løsning!

I 2006 ga Team Albania penger til en ny bro i landsbyen
Dobroshevc. Behovet for en ny bit vei var også stort; det har vært
en forferdelig vei å kjøre på! Noen ledere i landsbyen samlet inn
penger for å gjøre noe med det. Og så ble Team Albania spurt om
vi kunne hjelpe dem litt igjen. I februar sendte vi 900 € til veiprosjekt. Det var den summen de manglet for å kunne sette i gang. Vi
fikk "diplom" tilbake, og en hyggelig hilsen:
"Takk for hjelpen dere har gitt landsbyen vår.
Alle i landsbyen Doroshevc er informert om beløpet fra dere. "La
Gud føre oss sammen i fremtiden. Takk til Team Albania"
Hilsen Xhevdet Shehu.

www.teamalbania.com
Vi har i vinter fått hjelp av Solfrid Nikita Tveit. til å lage ny hjemmeside. Den er det fullt mulig å gå inn på, selv om det gjenstår litt
arbeid. Ta en titt! Vi har også fått ny e-mailadresse: teamalbania94@gmail.com

Litt økonomi fra året 2008:
Faddergaver:
kr.
Generelle gaver:
kr.
Loppemarked og salg m.m. kr.
Til sammen er
kr.

236.000,160.000,66.000,462.000,- gått til fadderfamilier og hjelpearbeid i Kosovo og Albania
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Kvinnefengslet i
Tirana
I vinter fikk vi komme på nytt besøk i fengslet. Denne gangen
hadde vi med oss mange penger. Ei dame fra Stavanger hadde
hatt fødselsdag og ønsket seg penger i gave. Pengene ville hun
Team Albania skulle bruke på kvinnene i fengslet.

Utdelinga av juleeskene på Kaninskolen.
Julegaveaksjonen vår i 2008 var en stor suksess!
Kragerø skole, Sannidal barneskole og
Myrene skole i Porsgrunn var med på aksjonen, hvor 220 esker ble fylt med forskjellige
spennende ting. Nok en gang skulle vi få dra
til landsbyen Kanin, sør i Albania, og dele ut
julegaver.
Skolen var 100 år i 2008, så vi hadde med en
ekstra gave til skolen; en bok om Norge og
med fine bilder. Og en bok til hver av lærerne. De ble veldig begeistret. Ikke nok med
det, vi hadde med oss to barnearbeidere fra
Ungdom i Oppdrag i Tirana. De kledde seg ut
som klovner, og fortalte om den STORE julegaven til barna.
De hadde virkelig barna og lærerne med seg.
Dette var det beste besøket vi har hatt på
Kanin.
Barna var kjempeglad for eskene de fikk, og
de hadde gledet seg i lange tider til esken fra
Norge skulle komme. Det betyr så mye. Takk
til alle dere som var med på å gjøre dette
mulig!

Vi avtalte møte med den nye lederen for
SHKBSH (på engelsk: Christian
Association for Albanian Prisoners) Han
var en hyggelig og positiv mann. Det ble
bestemt dag for besøk, og vi fikk komme
med ønsker om det var noe spesielt vi
ville. Sist vi var der, fikk vi ikke se rommene til damene, så det ønsket vi denne
gangen.
Og den nye lederen kunne meddele at
det vi hadde hatt med til damene ved
forrige besøk, var blitt veldig godt mottatt. Så dersom vi kunne klare noe lignende i år, så ville det være kjempebra!
Toni, en av våre gode hjelpere, ble spurt
om å bli med på innkjøpsrunde. I øsende
regnvær dro vi av gårde til et stort
engrosmarked utenfor byen. Der fikk vi
gode kjøp, og det ble handlet inn: 120
deodoranter, 120 sjampoer, 120 såper og
120 store poser med drops. I en liten
butikk ble det veid opp 120 poser med
kaffe, - og telt opp 120 telefonkort!
(Dette er ting de må få fra andre og det
er jo ikke alle som har noen utenfor som
kommer med nødvendige ting til dem) Så
bar det hjem til Jorid og Ned for å pakke
- Godt at strømmen ikke var borte da, for
gavene skulle pakkes i 8. etasje!
Heisen måtte gå flere turer.
Innkjøpseskene var blitt kliss våte, de revnet, og det ble litt av et strev! Men du
verden så moro, óg. Det vi manglet
denne gangen, var hjemstrikkede sokker….
Dagen etter var besøksdagen. Gaver ble
undersøkt av vaktene, og vi også!
Flere av damene kjente oss igjen fra i fjor,
så det ble et svært gledelig gjensyn.
Da vi var i fengslet i 2007, delte vi ut
eskene ute på plassen, men denne gangen pøsregnet det, og vi måtte trekke inn i
en liten systue. For 80 damer ble det
utrolig trangt, men alle som ønsket det,
kom inn, og det var stort. Vi fikk fortelle
dem om damen fra Stavanger, som Gud
hadde minnet på å gi sin 60årsgave til
damene her i kvinnefengslet. De ble vel-

dig rørt. Vi delte fra Johannes 3.16, og vi
kjente virkelig at Guds ånd var der. Det
var mange hjerter som ble berørt, og
tårer som rant!
Noen av damene gav uttrykk for hvor
glade de var for at vi/DERE husker på
dem.
Vi fikk se et par av rommene: 7 damer på
samme rom, pyntet med ting de hadde
laget i fengslet. Trangt om plassen; én
måtte ligge på gulvet. Greit? Men her
skal noen av dem kanskje være i 25 år. Så
disse besøkene - og gavene - er noe vi
ønsker å fortsette med!
Og ved å kjøpe de fleste varene i Tirana,
er vi med på å støtte handelen der.
Lederen for fengselsorganinsajonen
SHKBSH, skrev dette i sitt nyhetsbrev
i januar 2009:
"We had a group of three Norwegian
women, who brought parcels for the
women and joined a
meeting with our social worker and some
Christian prison women - it turned out to
be very touching
for all ± 80 women present".
Så kjære givere: Dette prosjektet vil fortsette i 2009. Og som vi har hintet om tidligere: Strikkepinner trenger nødvendigvis
ikke å ta sommerferie!
Ellers blir det en ny mulighet til å gi
kr.150, - til en eske med kjærkomment
innhold, som betyr en stor oppmuntring
for en av damene i kvinnefengslet. Brev
om dette kommer til høsten - -

Innholdet i posene til damene
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Norsk kakebaking og
blomsterbinding i Tirana.
Leiligheten til Jorid og Ned blir brukt til mye forskjellig. På "juleturen"
var det kjøkkenet som ble okkupert. Jorid hadde invitert 15 albanske
unge damer til formiddagsbaking.
Det er ingen enkel sak når de ikke har verken vekt eller mål. Vi målte opp i kopper,
og de noterte. Og vi måtte finne alternativer til bakepulver og natron. Men vi er heldige som har Jorid (den uunnværlige). Det
ble bakt banankake, eplekake og krydderkake. Og da alt var ferdig stekt, ble det
kaffe og smaking i stua. Dette slo godt an.
Gøy å se hva de likte, og hva de gren på
nesen av. Noen ville ha smaksprøve med
hjem til mann og barn.
I stua ble det laget blomsterbuketter. Vi
hadde med utstyr fra Norge. De surret stilker og laget blomster i flotte farger. Noen
vandret mellom kjøkken og stue; ville ha
med alt. Det er ikke så ofte det skjer noe
for dem, eller at de er så mange damer

sammen. Latteren satt løst, og vi hadde
mye moro. Og blomstene fikk de med
hjem, så de kunne pynte opp med selvlaget
bukett.

Jorid og Ned Spiecker
Nå har Jorid og Ned vært 17 år i Albania,
og nå i mai kunne Ungdom i Oppdrag feire
15års i Albania med stor stas. Nå som de er
ledere av UIO, Albania, har de hatt mye på
gjøre med dette denne våren. I sommer
kommer hele familien til Norge. Her skal de
delta på noen leirer og besøke familie. Vi i
Team Albania får også besøk av dem, og
det gleder vi oss til!

Noen på Kings
Kids skole i Sveits

Impuls 2009
Da IMI-kirken i januar arrangerte Impuls (en stor ungdomskonferanse
i Stavanger som samler 3000 ungdommer), var temaet: "Å se andres
nød og gjøre noe konkret med det"
Ønsket var å fokusere både
på de som sliter her hjemme
i Norge; de fattige i
Stavanger by, og å se temaet
i et misjonsperspektiv.
Ungdommene ble utfordret
til å gi ett av klesplaggene
sine, og til å kjøpe tørrmat
på dagligvarebutikken. Team
Albania og Frelsesarmeen
skulle få det ungdommene
gav.
Foran scenen ble det satt
opp 4 store containere; to
var merket "KLÆR", og to
var merket "MAT". Etter
konferansen var alle containerne fylt opp, ja, med haug på til og med!
Her var hettegensere, topper, bukser, ytterjakker og sko. Helt fantastisk! Offerviljen var
stor, og Team Albania er takknemlig for å få
alle disse flotte ungdomsklærne til neste
hjelpesending.

Merita, Ola og Ilir, tre av de innfødte "Ungdom i Oppdragmisjonærene", går denne våren
på Kings Kids skole i Sveits. De
undervises i 3 måneder på
barne- og ungdomsarbeid. Det
er en god investering for framtida; for både land og folk.
Det var en stor utfordring for
dem å få visum og å få økonomi
nok til å reise. Og selv om de
ikke ennå har alle pengene, så
er de der, og de har stor tro på
at pengene kommer.. Ola og Ilir

JUBILEUM

er misjonærer blant sigøynerne i
Elbasan.

Team Albania 1994 - 2009.
Vi er 15 år i år, og det skal feires til
høsten ….
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HER HJEMME:
Flere faddere
Etter siste tur til Kosovo fikk vi to nye fadderfamilier inn i vårt program; to familier
som virkelig trengte hjelp. Vi sier takk til nye
givere som gjorde dette mulig!
Og har du ikke blitt fadder ennå, så har vi
nok av familier som kan trenge støtte. Ta
gjerne kontakt…

Støttemedlemskap
Vi er blitt anbefalt å starte med støttemedlemskap. Derfor håper vi at du vil bli støttemedlem i "Team Albania"! Det vil koste 50
kr. pr. år, og det vil bety mye for oss. Se
vedlagte blankett!

Loppemarked.
Så er det snart tid for loppemarked igjen. Vi
trenger mange lopper, men helst ikke enda!
Lageret vårt er ganske fullt - av klær som
skal pakkes og esker som skal sendes. Men
har dere lopper, så hver så snill og spar dem
til oss. Etter den 20.aug. kan vi ta imot;
helst levert på lageret vårt, og etter avtale.
Blir det vanskelig, kan vi selvfølgelig finne
en løsning Ta kontakt med en av oss (se navn og telefonnr. bak på nyhetsbrevet)
I fjor hadde vi mye bra og fint, og det var jo
derfor vi fikk inn så mye penger: kr 42.000.! Tusen takk til alle dere som ga. Tusen takk
til alle dere som kom og kjøpte. Flott med
all den støtte vi kan få.
Neste loppemarked blir 12. el.19. sept. på
Holtane skole, som i fjor.
Håper mange vil finne veien til oss i år også!
Og vi lover kafé, som sist.
Dette gjelder jo Kragerø og
Grenlandsområdet, og dato kommer i avisene!
Pakking. Vi har av og til full mobilisering på
pakkefronten. I begynnelsen av mai var vi
17 personer som sorterte, pakket og ryddet
for fullt i to dager. Det resulterte i 60 nypakkede bananesker klar for sending
De samme dagene hadde vi kakeutlodning
på Volum (et kjøpesenter i Kragerø), hvor vi
fikk inn 9000,-kr.
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NRK Østa
I februar hadde vi besøk av NRK Østa oppe
på lageret vårt på Holtane. Det kan du se
og høre på hjemmesiden vår. Stian Wåsjø
Simonsen var journalisten som kom på
besøk. Her utkledd i litt gamle klær.

Kunstsalg
I forlengelsen av Godhetsfestivalen som IMIkirken arrangerer, var det en av cellegruppene som hadde en flott ide. Det var jentene i 6.klassegruppa. De kjøpte lerret og
malte bilder som de solgte etter en gudstjeneste. Utrolig flotte bilder som ble solgt på
kort tid. "Godheten " ble kr 2100,- til skolebøker for barn i Kosovo. Virkelig et
Godhetsprosjekt.
Tusen hjertelig takk!

Bjørnegjengen og
sigøynerbarna

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!

Bjørnegjengen, søndagsskolen i Kragerø frikirke, ville gjerne være med på å støtte
noen barn i Albania. Valget falt på sigøynerbarna i byen Elbasan. Der har noen misjonærer vi har kontakt med, barnemøter i en
liten kirke midt inne i sigøynerleiren.
Bjørnegjengen gir penger til bl.a. tegnemateriell, drikke og litt ekstra kos for barna.
Disse kommer fra veldig fattige familier, så
det betyr en kjempeoppmuntring for både
barna - og de som jobber med dem. Takk til
Bjørnegjengens små og store bjørner…!

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
sommer! Takk for at du har vært med
oss så langt i 2009!
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Sammen kan vi hjelpe mange!
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