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20-årsjubileet – 19.-20. september
At vi har fått holde på med dette arbeidet i 20 år, er bare fantastisk! Så mange mennesker vi
har møtt, så mange klemmer vi har fått, så mange ganger hjertene våre har blitt berørt.
Så mange ganger vi har opplevd at Gud har åpnet dører; veier som vi har trodd var stengt for
oss, men så har åpnet seg igjen. Valgspråket vårt har bare blitt kraftig understreket i løpet av
årene: «Min jobb er å gjøre det mulige, og stole på at Gud tar seg av det umulige!» Og det har
han sannelig gjort!
Vi har så utrolig mye å være takknemlige for. Vi har planlagt turer, bygd hus, samlet inn tøy
og mye, mye mer uten å ha pengene eller alt klart, men Gud og våre mange givere har vært
trofaste, og vi har kommet i mål!

Gjestene våre.
Vi gledet oss veldig til 20-årsjubileet. Som gjester til festen hadde vi invitert seks gode medhjelpere fra Albania,
Jorid og Ned Spiecker og fire albanere. Jorid og Ned
har vi samarbeidet med i alle disse 20 årene, så hva TA
hadde vært uten dem, vet vi nå ikke. De kjenner folket
og snakker språket. Sammen med dem kom Violeta
Hoxha, en god medarbeider vi har kjent fra starten, og
datteren, Sonila Begu, som for tiden jobber som misjonær i Kosovo sammen med sin mann Geni, og som hjelper oss med møter og husbesøk når vi er i Kosovo. Og
så kom ekteparet Reli og Aida Duro, misjonærer i
Albania, som vi har samarbeidet med i mange år, og
som driver barnearbeid og reiser rundt i menigheter og
parker. Reli synger mye, akkompagnert av gitaren sin,
og han skriver sanger.

Jubileumskonserten
Rock, dans, pop, albanske folkesanger og annen sang i
skjønn forening var det i Frikirken fredagskvelden
19.sept. Martin Daland ledet oss trygt gjennom de ulike
avdelinger med sang, intervjuer og bilder, og orienterte
om to byggeprosjekter som var innsamlingsprosjektene
våre for jubileumshelgen: Huset til Abaz i Kosovo og
huset til Boci i Albania.
Til denne kvelden hadde vi også invitert en representant
fra kommunen; leder for kulturrådet, Ellef Ellegård, kom,
holdt en fin tale til Team Albania, overrakte en blomsterhilsen til Målfrid og Per og en pengegave på kr 3000
fra Kragerø kommune til arbeidet vårt!
Takk til alle som var med å gjøre denne kvelden til det
den ble: Glenn og hans «menn» - inkludert Janne,
Honka Billy Kings, Amalie og Ester, Guro Helene og
Reli m/albanske venner! En skikkelig gladkveld ble det,
med trøkk - en musikkopplevelse av de store!

Honka Billy Kings, med Marius Setersdal og Preben Ørbeck Nilsen

Ellef Ellegård fra Kragerø kommune, Målfrid og Per

Jubileumsfesten
Denne feiringen hadde vi gledet oss veldig til! Vi hadde
invitert faddere, tidligere teamdeltagere og de mange
medhjelperne våre, og 80 små og store meldte seg på
festen. Inger Lise B. hadde full kontroll på maten som
skulle serveres, og Martin D. ledet oss igjennom flere
innslag om Team Albanias 20 år, samt intervjuet våre
albanske gjester. Det ble en koselig kveld med hilsener
og mimring - med og uten bilder - og så var det veldig
koselig å få hilse på mange av fadderne våre. Kvelden
ble avsluttet med kaffe og kake, bla. med en fantastisk
”Team Albania- kake” som Torunn P. hadde laget!
Søndag formiddag deltok Team Albania og gjester med
tale og sang i Kragerø frikirke.
Søndag kveld deltok vi og albanerne med bilder, vitnesbyrd og sang i Skien frikirke.

Reli og Aida Duro

I løpet av denne fantastiske helgen fikk vi inn
32 000.- kr i gaver. Så tusen hjertelig takk til
alle som gav i Kragerø og Skien frikirke – og
på konserten og festen!

Gjestene fra Albania synger

Martin Daland

Koldtbordet

Den flotte kaka

«Jeg skal løpe så fort og så langt at Albania blir det rikeste land i verden»
På FN-dagen, 26.okt. - to år på rad
- har elever i 1.-4. klasse på Kragerø
skole løpt for å skaffe varme, gode
og næringsrike måltider til sigøynerbarn i Elbasan. Og innsatsen har
det ikke vært noe å utsette på!
Etter en morgensamling med snakk
om FN, sanger om vennskap og bildeserier fra Albania og Elbasan, har
ca. 200 elever under mottoet: «Barn
hjelper barn» inntatt Kragerø stadion. På forhånd hadde lærerne fått
noen sponsorer, banker og bedrifter,
til å støtte arrangementet, og med
en frivillig startkontingent fra elevene, har disse to FN-dagene utløst
ca. 17.500 kr.
Elevene løp runde etter runde, og
for hver gang de passerte startpunk-

tet sitt, fikk de en tusjprikk på handa.
Når tida var ute, ble prikkene telt
opp, og lærere og elever var klare
for mange store regnestykker.
På et par timer høsten 2013 ble det
til sammen løpt 3134 stadionrunder,
noe som omregnet tilsvarer ca.125
mil, det samme som tur/retur
Kragerø – Oslo 3 ganger!
Det flotte pengebeløpet elevene har
skaffet til veie, utgjør ca. 4400 måltider; noe som har gitt frivillige hjelpearbeidere blant sigøynerne i
Elbasan muligheten til å bespise 40
barn 5 dager i uka i 22 uker!
Team Albania er kjempeglad for
gaven og sier: «Godt jobba, gutter
og jenter på Kragerø skole!»

De gamle i Vlora
Å møte de gamle som får servert
mat to ganger pr. uke, er alltid fint.
De er så glad for den muligheten de
har fått. Når pensjonen absolutt ikke
strekker til, betyr dette enormt mye
for dem. De fleste gamle er ikke friske heller; de trenger medisiner til et
eller annet, og det utgjør ofte mer
enn halve pensjonen! Da blir det å
leve på bønner og brød for resten.
Vi ser ofte gamle folk lete i søpla for

å finne mat. Det er fælt å se. Så de
gamle som får servert middag på
Krystall, vet de er heldige. Takket
være bruktbutikken lar det seg gjøre.
Så er vi utrolig heldige som har
Diana og Bujar som administrerer
det hele. De har hjerte sitt med i
dette.
Da vi var sammen med de gamle i
juni, hadde vi med oss noen barn
6 år gamle Jacob og Burim
fra Norge. Det var ekstra stas.

Huset til Abaz og familien
Familien til Abaz har vi skrevet om
noen ganger før. Han er mannen
som har bygget fire av husene vi har
bygget i Kosovo. Abaz er nå ikke i
stand til å jobbe noe særlig Han er
syk. Og det var huset hans og; det
var fullt av mugg! Derfor bestemte vi
oss for at vi måtte hjelpe dem. De er
veldig fattige. Vår mann i Kosovo,
Xhemail, renset huset for mugg sammen med barna til Abaz, og så ble
det lagt gulv og satt inn nye vinduer
og dører.
Da vi var nede i oktober, var rommene ferdig oppe. Vi hadde sendt

ned senger som de skulle få; de
hadde sovet på madrasser og de
måtte brennes pga. muggen.
Sengene ble installert. En dame på
Sørlandet og et eldre ektepar i
Kragerø hadde gitt penger som ble
til en sovesofa, og noen penger fra
TA ble til et bord. Så ble det fest i
stua!
Tusen takk til dere som var med på
å gjøre dette mulig. Dette er en familie som virkelig trang denne hjelpen,
og som vil trenge mer hjelp framover - De har en fadderfamilie som
gjør at de får dekket noe av maten!

Else i sofaen sammen med mor i huset og to
av barna

Abaz og Razie

Huset til Boci
Familien V. Boci, som bor i Albania,
var ett av prosjektene vi samlet inn
penger til i jubileumshelga. Sammen
med tilskudd fra en gavmild 50åring og butikkpenger, har vi nå
bygd kjøkkenkrok og bad-toalett til
familien. 11. desember hadde vi innflyttingsfest; familien på 4, entreprenøren, 5 naboer/slektninger, 8 nord-

menn, Diana og Bujar og tolken vår,
Herta. Vi feiret med kake og brus!
Per N. holdt en liten tale, og far i
huset en takketale. Vi sang og koste
oss. Tenk å bo uten innlagt vann,
med en do ute i et skur, og så kommer noen nesten helt ukjente og sier:
«Vi vil gjerne bygge på huset deres
og legge inn vann og kloakk!» Det

Kaka: Gratulerer med nytt hus

Per holder en liten tale for familien

må være som et eventyr. Og det tror
vi det var for dem.
Så gøy at vi har mulighet til å gjøre
slike ting ved hjelp av mange,
mange av dere! TAKK.
I tillegg har de nå også fått en fadderfamilie, slik at de har penger til
mat.

En glad og fornøyd familie

Julegaveaksjonen/mateskene
Før jul i 2013 prøvde vi noe nytt, vi
samlet inn penger til julemat til fattige i Kosovo og Albania, og vi
kunne gi ut 50 esker i Kosovo og 25
i Albania.
Dette bestemte vi oss for å prøve
igjen, så i november 2014 gikk vi ut
med ny oppfordring til å gi 300 kr
til en julegaveeske med mat. Vi tok i
bruk Facebook, mail og brev.
Responsen var overveldende og
godt spredt i geografien! Vi håpet

på givere til 130 esker, og endte
opp med 230! På juleturen ble det
delt ut 101 esker i Kosovo og 101 i
Albania, og da penger til ca. 30 av
eskene kom inn etter fristen 1.des.,
så vil den maten bli delt ut når vi reiser på de neste turene. Folk trenger
mat hele tida!
Vi opplevde at noen her hjemme ga
«alternative julegaver» til barn og
barnebarn i år, og en dame kvitterte
ut matesker til sine 10 oldebarn. På

den måten var det flere som fikk
gave under juletreet med en påskrift
som kunne ligne på denne: ”Gaven
til deg i år er en mateske til en fattig
familie i Albania og Kosovo”. Noe
for andre å tenke på til neste jul?!
Hjertelig takk til alle dere som var
med å gjøre dette mulig! Og hadde
du ikke mulighet til å være med julen
2014, så får du antagelig en ny
sjanse neste år.

ser med varer han hadde kjøpt inn
på forhånd. Bujar hadde god oversikt over hvem han mente trengte å
få litt ekstra mat før jul; de fleste
eldre mennesker, som ellers har
svært lite å leve av. Det var fint å se
deres glede og takknemlighet, og
den blir gjensidig for oss som får
være med på å dele litt av våre
goder.

Matkasser ble også delt ut i hovedstaden Tirana, men dette tok Jorid
og Ned seg av etter at vi hadde
reist hjem.
Takk til alle som bidro med gaver til
vår julegaveaksjon. Pengene rakk
langt og ble til stor velsignelse for
mange.

Matutdelingen i Albania
Det var flott å komme til Vlora i
Albania med «penger nok» fra
glade givere i Norge til å kjøpe
matesker til de som trengte det mest.
Under våre gode medarbeidere,
Diana og Bujar's dyktige ledelse,
ble vi delt inn i flere lag og kjørt
rundt i byen for å treffe folk som han
hadde bedt om å møte opp på
bestemte steder for å motta matkas-

Møtet og mateskeutdelingen i Kosovo
Mandag var det seks spente fra
Team Albania som kom til restaurant
Graniti i Drenas kommune, Kosovo.
Vi ble låst inn i restauranten for å se
om alt var i orden til det store møtet
på tirsdag. Og for et flott syn! Der
sto det 100 store esker ferdig pakket
med matvarer. Eskene manglet bare
smykkeposer og ullsokker, og så
kunne lokkene settes på! Men
eskene var så fulle at lokkene allerede stod på skrå! Tirsdag reiste vi tidlig til lokalet igjen. Alle sokkene som
våre fantastiske damer i Norge
hadde strikket, ble lagt utover i størrelser og så pakket i poser til hver
familie. En familie kan bestå av 1012 personer! Det ble mange poser
– like mange som esker. Tenk for
noen varme og gode føtter det blir.
De er alltid veldig glade for sok-

kene! Og det er vi også!
Bord skulle ordnes med lys, peanøtter og salte kjeks. De som kommer
blir ønsket velkommen og får en
drikke, og alle hilser blidt, både
store og små. Det er en fin og god
stemning i hele lokalet.
Vi hadde, som tidligere, med oss
Sonila og Geni Begu med team,
som sang, spilte og talte. Folk lytter
og er med. Julesanger er ikke kjent
for kosovoalbanerne; for noen er
det første gang de hører en julesang. Det var sterkt å høre teamet
synge «O helga natt» på albansk!
Det er ganske mange barn på
møtene, så det var kjempebra at
familien Duro sammen med Roza
Doci hadde kommet fra Albania for
å ha et program for barna - med
sang, dukketeater og leker. Barna

var helt med og fikk høre og se juleevangeliet gjennom det hele.
Vi er glad for muligheten til å dele
juleevangeliet på denne måten til
noen som ellers ikke ville fått høre
det. Programmet for barna ble
avsluttet med at barna fikk ballongfigurer.
Så var nok et vellykket møte over!
Det var en god stemning i restauranten. Folk stilte seg så i kø for å få
utdelt eskene sine. Og eskene var
tunge. Mange trengte hjelp til å
bære dem ut. Noen hadde fått låne
en bil, og andre prøvde å balansere
eska bak på en sykkel. Kjempestor
glede! Dette var mat for julen og litt
lenger; det mest nødvendige og litt
ekstra!

Mateskene

Pakking av sokker til familiene

En lydhør forsamling

Xhemail orienterer om utdeling av mateskene sammen med Målfrid

Turen i oktober
I oktober kunne vi levere fra oss et
trekkspill på skolen i Risili, Albania, til stor glede for lærere og elever.
Norske Samuel på 7 år ble med på
skolebesøket, og for ham var det
stor stas å møte 2. klassen der. Selv
om de ikke kunne forstå hverandres
språk, ble det et hjertelig møte.
Og som vanlig i oktober var vi i

Kosovo, for å besøke familier, dele
ut klær og ha møte på restaurant
Graniti. Når vi har møte der, kommer folk for å høre og for å møte
oss. For oss er det godt å treffe folkene på denne måten, og da får vi
møtt så mange på en gang; klemme
mange og vise at vi bryr oss om
dem. Vi reiser hjem med flere filmer i

Her lages det Fli. En tradisjonell Kosovo rett

Glad jente med sin første dukke

hodet, av situasjoner og møter med
mennesker som setter spor i oss. Det
er så mye som er enkelt for oss i
Norge, men når en er fattig, så er
f.eks. det å bli litt syk, et stort fjell.
Alt koster penger. Godt at vi sammen kan hjelpe litt og kan be for
dem.

På vei til en fadderfamile

Wenche på besøk hos fadderfamilien sin

Våre medhjelper i Kosovo: Xhemail og Aferdita her sammen med barna

Samuel på besøk på skolen i Risili, Albania

Bananeskerekord
I september hadde vi klar rekordmange bananesker med hjelpesending til familier i Kosovo og Albania.
650 bananesker ble til 21 paller. I
tillegg til bananeskene med klær og
kjøkkenting, sendte vi rullestoler, rullatorer, gulvtepper, dyner, puter,
leker, dobbeltseng, babyseng m.m.
Takk til alle dere sterke menn som
hjalp til å løfte alle eskene og pakke
alle pallene. Denne gangen besto
hjelpen av syv nordmenn, en albaner og to amerikanere (en bosatt i
Japan og en i Albania!).

Godt med samarbeid!
En av tingene som virkelig har betatt
meg de senere årene, er ideen om
det å samarbeide. Det er en stor
styrke i det, og det gjør at vi når så
mye lengre med det vi ønsker å
gjøre.
Du har vel hørt om musa som tissa i
Atlanteren og sa at alle monner
drar. Helt enig! Kanskje er det
mange av oss som sitter og tenker at
jeg kan gjøre så lite, vel kanskje er
det sant, men det lille du gjør kan bli
til stor velsignelse for noen andre.
Du kan kanskje bare strikke sokker?

Heng i og strikk, for sokkene kommer godt med hos noen som virkelig
trenger dem og setter stor pris på å
få dem.
Julegaveaksjonen som Team
Albania hadde i år, er også et godt
eksempel på dette med samarbeid.
Jeg bare gjorde en liten ting; jeg
utfordret folk på Facebook til å gi
300,- kroner til en mateske. Det viste
seg å være overkommelig for
mange, og mange hadde gleden av
å gi. Pengene ble brukt godt;
mateskene ble fylt opp, og så fikk

noen av oss være med på å levere
dem ut. Det hadde aldri latt seg
gjøre, hvis ikke mange hadde gjort
litt.
Så her er utfordringen min til deg,
vær med å gjøre litt. Ditt lille og mitt
lille kan bli til noe stort når vi samarbeider. Kanskje så tisser vi ikke i
Atlanteren, men vi kan strikke noen
sokker, gi noen kroner eller være
med å pakke tøy for familier i
Kosova. Mulighetene er mange,
bare trø til og gjør ditt lille, og så
skal jeg gjøre mitt lille!
Jorid

På Bar Rossi, Vlora
Lørdag formiddag hadde vi sammen med våre gode
medhjelpere i Vlora invitert til møte på Bar Rossi. Vi
hadde med oss familien Duro og Roza Duci, som også
her hadde program for barna. En liten folkedansgruppe
bidro med en flott oppvisning for oss. De høstet stor
applaus. Pastor Ylli holdt andakt med juleevangeliet
som utgangspunkt, Reli sang noen sanger og det

Einar synger

samme gjorde Einar A. Dette var en julefest, så folk fikk
en god kake og litt drikke. Det kom ca. 140 – 150 personer. Folk koste seg veldig, og mange hadde mye å
fortelle oss. Sånn er det alltid, de vil så gjerne prate, så
ikke sjelden er det kø for å få tolket det de ønsker å formidle.

På skolebesøk i Risili
8 spente nordmenn + 5 albanere satte seg en fredag
morgen i des. i minibussen for å besøke skolen i Risili.
Noen hadde vært der før, andre ikke. Vi humpet avgårde, som vi ofte gjør på utfluktene og hjemmebesøkene i
dette landet, og vi fikk, som alltid, en kongelig mottagelse! Elever og lærere var raskt på plass i skolegården,
og det ble blomsteroverrekkelser og tale. Vi var tydelig
ventet, og inne var det enda flere elever som var spente
på årets julebesøk.
Reli og Aida gjorde visse forberedelser til dukketeater,
mens Roza sminket seg og kledde seg om til klovn. Og
så var vi i gang!

Absolutt alle elevene, ca. 220, hadde nå tatt plass ute i
skolegården, og forventningen bare lyste i øynene på
dem. Dette var kanskje årets høydepunkt; besøk av kjente og ukjente venner fra Norge og Albania – med forestilling, konkurranser, lek, dans og til slutt – utdeling av
julegodter til hver enkelt elev!
Ved hjelp av dukker i roller som en journalist og mennesker han møtte på sin vei, ble det formidlet hvorfor vi
feirer jul, og i quizen/konkurransen som kom senere i
programmet, var det spørsmål fra det elevene hadde
sett og hørt. Og gjett om de hadde fulgt godt med «i
timen»!

Team Albania feiret 20-årsjubileet i Vlora også!
Det var duket til fest en flott fredagskveld på Te Lilo, en
liten taverna i Vlora. Stort sett alle som var invitert, kom,
og alle koste seg. Det var flott å kunne hedre de som
har jobbet sammen med Team Albania, for å gjøre
mange av prosjektene i Vlora mulig, i løpet av årene.
Og det er ikke få prosjekter som er blitt gjennomført!
Målfrid og Per introduserte alle gjestene, de fra Albania
og de 8 fra Norge som var med på denne juleturen.
Etter det var ordet fritt, og det var ganske mange som
tok muligheten til å takke og prise Team Albania. Til og

med dama som ingen av oss tenkte noen gang ville stå
opp i en forsamling, holdt en rørende tale. Mange mennesker har blitt dypt berørt av kjærligheten og hjelpen
de har fått fra Team Albania-gjengen; noe som startet
med et ønske og en drøm, og som i løpet av de 20 åra
har blitt til en utrolig stor velsignelse for mange.
Jeg er sikker på at jeg har alle fra festen med meg når
jeg sier: «Tusen takk for trofastheten dere har vist mot
oss her nede!»
Jorid

Greetings from Albania
Vi er så glade for å ha besøkt Norge, og vi synes virkelig at dere har et svært vakkert land. For første gang i
livet var vi på båttur. Det var spennende. Vi likte husene
deres bygd i tre, de vakre øyene og alt det grønne i
naturen. Men mest pris satte vi på tiden vi fikk ha sammen med menneskene; det vil vi aldri glemme.
Det var så stort å feire med dere alle, disse 20 årene
som Team Albania har gitt kjærlighet og håp og gitt
omsorg til landet vårt. Vi fikk også anledning til å besøke mange venner fra dette arbeidet, og deres familier,
og vi gledet oss over gjestfrihet og norsk mat. Dere har
en meget spesiell og velsmakende mat.
Vi ble dypt rørt over å se all den kjærlighet som alle
medhjelperne la i arbeidet med bruktbutikken; energien,
servicen de ytte og alle timene de tilbragte der. Vi albanere har mye å lære av deres raushet.
En annen fantastisk opplevelse, var å få besøke fengslet. Det var et stort privilegium å få synge og dele evangeliet om Gud med de innsatte.
Team Albania, takk for denne spesielle invitasjonen og
for muligheten vår til å besøke landet deres. Vi vil alltid
ha de gode minnene fra Norge i hjertene våre, og

tusen takk for arbeidet dere gjør for det albanske folket,
i Kosovo og Albania!
Reli and Aida

Studentene
I oktober hadde vi det årlige studentmøtet i Kosovo,
med nye og gamle studenter. De er noen flotte ungdommer, som er utrolig glad for muligheten de har fått til
utdannelse. Uten TAs støtte, kunne de ikke ha studert.
Dette året var det tre nye studenter og tre som var ferdige, og som vanlig var det overrekkelse av pc’er til de
nye. I dag går alt på universitetene på nettet, så pc er
en nødvendighet. Og dette er unge fra fattige familier
som ikke har mulighet til å kjøpe seg noen selv. Takket
være bruktbutikken kan TA kjøpe det til dem.

Sokker til skolebarn
I år hadde vi også fått mange sokker i små størrelser. De pakket vi til
barn i førskolen og til og med
4.klasse. Det var ca.150 par sokker.
Da vi i Team Albania reiste videre til
Albania, dro gode hjelpere i Kosovo
til skolen i landsbyen Krajkov, for å
dele ut sokkene. Det ble en varm og
god overraskelse før jul.

Møte med fadderfamilien
En av familiene i Kosovo som Team
Albania har hatt mye kontakt med i
mange år, er Fatime og hennes 3
barn. Skjønt barn, nå er det 3 flotte
unge voksne (17, 19 og 22 år). Vi
har fått være fadderstøtte for disse i
noen år nå. Dag har besøkt de 2
ganger før, men i desember skulle
de endelig få hilse på Liv også. Det
ble et sterkt og rørende møte da vi
traff de i nærheten av leiligheten
deres i Pristina, før vi gikk ut for å
spiste pizza sammen. Og vi fant fort
den gode tonen. Etterpå ble vi med
dem hjem i leiligheten, hvor de
vartet oss opp med deilig sjokoladekake. Familien er blant de få kristne i
Kosovo. Mor, Fatime, ble døpt for
noen år siden, og eldstejenta,
Malsore, ble døpt nå sist høst. De
har funnet seg til rette i en evangelisk menighet i Pristina. Men det er

vanskelig å få jobb her når de ikke
har noen særlig kontakter og kjente.
Inntekter blir det derfor dårlig med.
Men de tre unge er flinke og oppvakte, og de satser alle på en god
utdannelse. De vil nok etter hvert
vise at de er «duganes» til gode jobber. Enn så lenge er vi to familier i
Porsgrunn som gir dem litt økonomisk støtte, og det er en glede å se
deres takknemlighet for det.
Liv og Dag

Igjen takk - og en ny utfordring - til alle «sokkestrikkende» damer!
Vi fikk inn ca. 750 par sokker, så i
vinter er det forhåpentligvis mange
varme ben i Kosovo!
Håper ikke dere slutter; vi trenger
flere par igjen til høsten.
Men nå har vi fått et nytt oppdrag. I
år har det vært veldig kaldt også i
Albania. Noen skoler har bare
undervist halve dager pga. kulda!
De har ingen varme i klasserommene. Ikke lett å skrive med stive

fingre eller vanlige vanter. Så da
kom spørsmålet fra en av våre medarbeidere i Albania: «Er det mulig
for damene som strikker, å strikke
noen pulsvanter også?»
Så damer, her er utfordringen gitt. Vi
tenker oss pulsvantene ca. 15-20 cm
lange – med hull til tommel! De kan
strikkes på langs eller tvers, i rilleeller vrangbordstrikk. De trenger
ikke være av det dyreste og fineste

garnet. Restegarn er fint. Det viktigste er at det er ull!
Til skolen i Risili trenger vi ca. 220
par pulsvanter til gutter og jenter fra
5 til 16 år.
Sokker i ubegrenset antall - og pulsvanter - kan leveres i bruktbutikken,
til en butikkmedarbeider el. til en av
oss i styret innen 1. september.

Nytt fra bruktbutikken på Sluppan
For bruktbutikken har 2014 vært et
veldig fint og økonomisk godt år.
Det er helt utrolig! Og bak dette er
det mange å takke. Det aller viktigste som gjør at i kan drive butikken,
er alle de som gir oss møbler, husgeråd, bilder, bøker osv., som igjen
gjør at andre kan komme inn i butikken og få kjøpe forskjellige ting til
en billig penge. Og ikke å forglemme alle klærne vi får, som blir pakket og sendt på trailere til Kosovo
og Albania. Vi i Norge har det veldig godt og det er nok også en av
grunnene til at vi får inn så mye til
butikken. Folk har god råd og bytter
oftere ut ting enn de gjorde før. Vi
får også overta mange dødsbo. Vi
har hørt om, og noen av oss har
sett, mange vanskelige, vonde skjebner, det være seg fattigdom, sykdom, dårlige og falleferdige hus,
mennesker som ikke har penger til
hverken doktor eller tannlege.
Pengene vi får inn, kan bety store
forandringer for de fattige i
Kosovo/Albania, og vi kan hjelpe
mange flere hvert år. Bruktbutikken
er også blitt et koselig sted hvor folk
kan treffes og ta en prat. Vi har flere
faste kunder som kommer innom en
gang iblant, treffer kjente, handler
litt og tar bussen til byen igjen. Da
synes de at dagen har vært koselig.
Det liker vi! Fortsett med det! En

gang spurte jeg de andre som jobber her om noen hadde en fin, koselig opplevelse å dele med leserne.
Else fortalte: «I sommer opplevde vi
at mange turister kom innom butikken. En spesiell hyggelig episode
var ei dame i 60-årene og hennes
datter. De kom nordfra. Moren fortalte at et av feriens høydepunkter
var å komme til Kragerø og besøke
bruktbutikken på Sluppan. De fant
alltid så mye fint, og siden de hadde
veldig lang reisevei og ofte mye
bagasje, så hadde de tatt med takboks denne sommeren. På den
måten var de sikre på å få plass til
alle "godbitene" de fant.» Og nå er
bruktbutikken på Sluppan pratet om
langt nord i landet. Jeg hadde også
en fin opplevelse i butikken rett før
jul. En dame fra Syria kom inn og

handlet en del. Da jeg hadde summert sammen og sa hva hun skulle
betale, sa hun: «Nei, jeg skal betale
100 kroner mer.» «Vil du gi 100 kroner til sigøynerbarna?» spurte jeg.
«Nei, sist jeg var her fikk jeg 100
kroner for mye igjen. Dette har jeg
tenkt så mye på, og de 100 kronene
vil jeg gi tilbake!» Denne damen
hadde sikkert ikke god råd, men hun
var ærlig og ville ikke ha penger
hun ikke eide. Det syntes jeg var fint
og rørende.
Julehandelen i år var fantastisk, som
tidligere år. Kunder spør tidlig på
høsten om når vi skal åpne «julebutikken», og da den ble åpnet 22.
november, var det kø utenfor!
Takk til alle som handler her! Ønsker
dere alle et fint og velsignet godt
nytt år!
Berit

Bak fra venstre: Anne Karin, Berit, Målfrid, Anna, Vibecke, Else, Lisbeth L., Ingfrid, Marion.
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En rullator!
Situasjonen for de eldre og handicappede i Kosovo og Albania, er
veldig forskjellig fra den hjelpen vi
kan få i Norge. Du skal lete lenge
etter en hjelpemiddelsentral. I høst
var vi så heldig at vi fikk noen rullestoler og rullatorer med på lasta.
En av rullatorene vi leverte ut, ble
veldig hjertelig mottatt av 88 år
gamle Hamide. Hun bodde på et

rom i andre etasje hos sønnen sin.
Hun kunne nesten ikke bevege seg.
For å komme på toalettet brukte hun
en ustø plaststol som hun skjøv foran
seg. Det var flott å se da hun reiste
seg opp fra senga og gikk stødig
frem og tilbake med rullatoren. Så
takknemlig hun ble! Det samme ble
sønn og svigerdatter. Godt å kunne
dele noen av våre norske goder!

Fadder - noe for deg?
Kan du tenke deg å være fadder for en
familie - å betale et månedlig beløp, så
ta gjerne kontakt! Det er mange både i
Kosovo og Albania som trenger hjelp.

Takk for pengegaver
- Til 14-åringen som gir en fast sum i
måneden av lommepengene sine
- til de ca. 200 elevene på Kragerø
skole, som svettet og løp på Kragerø
stadion
- til 50-årsjubilanten som ønsket seg
penger til forbedring av huset til familien V. Boci i Albania. (Det ble 10 500,kr, et godt bidrag til bygginga. Se eget
stykke)
- til Kragerø frikirke for kollekt på julaften
- til IMI kirken for 20 000,- kr til studentarbeidet i Kosovo
- til alle dere som har gitt matesker
- til dere som i mange år har gitt pengegave til T.A. til jul

Til mine venner
Jeg har så mye jeg skulle sagt,
men ord strekker ikke til.
Disse ord er til mine venner
som er så snille.
Over høye fjell og vakre haver,
svever tanken,
men i våre hjerter
bor dere.
I våre hjerter
hører dere hjemme.
Det vi har fått
vil vi aldri glemme.
Når dere kommer,
fylles våre hjerter med glede,
vi åpner dørene og våre ansikter
fylles med smil.
Et spørsmål stilles:
Hvorfor slikt godhet og glede ??
Deres gavmildhet kan ingen matche .
Deres besøk er til landets beste.
Ibadete
(en av de første studentene våre)

Åpningstider i
bruktbutikken:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Lørdag:

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 11.00

-

14.00
14.00
19.00
14.00

I tillegg har vi åpent når
vimpelen henger ute.
Tlf.: 41 44 15 02

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

Støtt våre annonsører, de støtter oss!

Ønsker du å støtte oss økonomisk?
Merk det gjerne med det du vil
pengene skal gå til. "Team
Albanias" konto 265560 65453
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Vi har flere støttespillere med som
ikke er fast i gruppa.

