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Vi har funnet ut at det blir mye billigere
å kjøpe det meste som skal i posene i
Albania. Toni, en av våre hjelpere i
Tirana, var med oss til et stort marked.
Vi fikk gode priser og kvantumsrabatt.
Det ble mange esker; deodoranter,
shampo, dusjsåpe, tannkrem og kaffe.
Noe godteri hadde vi med hjemmefra. 

Det ble også kjøpt et telefonkort til
hver av posene, for det er plassert en
telefonautomat i gangen i fengslet!        
Ei ung dame fra Tirana, som har bodd
noen år i Norge, hentet oss etter hand-
leturen. Godt med noen som kan
norsk! Så bar det opp i leiligheten til

Jorid med alle varene, og heldigvis, så
virket heisen denne gangen! 
Tre unge studenter hjalp oss med å for-
dele alt. Det er litt av en jobb, men
med god organisering, går det greit.
Det ble et berg av ferdige poser klare til
utdeling.  

På besøk i fengslet var vi sammen med
en dame fra organisasjonen SHKBS,
som vi samarbeider med. De ordner det
formelle. Denne gangen skulle vi besø-
ke avdelingen til de damene som satt i
varetekt. Her ble vi sjekket enda grundi-
gere enn vi hadde blitt ved tidligere
fengselsbesøk!

Denne avdelingen telte ca. 30 damer,
og de var nok mer urolig enn de som
de har fått sin dom og sitter i det andre
fengslet. 

Vi hadde en liten andakt om hvilken
gave julen egentlig er. De lyttet, og
flere ønsket å bli bedt for etterpå. 

Det var spesielt å møte to unge jenter,
22 og 23 år gamle, som var tatt for
drap og som ventet på dommene sine;
dommer som kan bli lengre enn det
livet de hadde levd til nå.
Et sånt møte gjør noe med en. Nesten
sånn at en føler hjertet brister. 

Posene ble delt ut, og det til stor
begeistring. Telefonkortene var i bruk
før vi reiste fra fengslet. Det ble mange
klemmer til takk for besøket og gave-
posene!

Så vi må bare si: TUSEN TAKK FOR
STØTTEN DERE GIR! - Noen i form av
penger, og noen med hendene. 

Kvinnefengslet i Tirana

Det er rart å sitte her i så fint vær, nesten sommer, og skulle skrive litt om julegavene til fengslet i
Tirana, Albania. Det er gøy å holde på med de posene. Dere støttespillere er så positive til å hjelpe på så
mange måter. Flittige never strikker gode ullsokker, noen syr poser, andre trer i bånd, og veldig mange
vil kjøpe andeler i posene. Noen betaler for både 4 og 5 poser!

DEN STØRSTE GLEDEN...
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Sigøynerne i Elbasan - og Ola og Ilir 
Ungdom i Oppdrag har i noen år drevet arbeid
blant sigøynerne i Elbasan, og representanter for
Team Albania har fått være med misjonærene, Ola
og Ilir, inn i området et par ganger. Dette er en litt
annerledes sigøynerleir enn den i Tirana. 

Her har familier fått bygd seg små hus,
med ett eller to små rom. Inne i dette
området har de også en liten kirke, og
siden vi var der for et år siden, hadde
de nå utvidet med å bygge inn veran-
daen. Det hadde et team fra Norge
hjulpet dem med sist sommer.
Barnearbeidet her blir støttet av
"Bjørnegjengen"-søndagsskolen i
Kragerø frikirke.

Da vi kom dit i des. 2009, holdt en
familie på med storrengjøring; de skulle
ha fest om to dager. Sigøynerne elsker

fester. Festen familien
skulle ha, var forlovelses-
fest for dattera på 15.
Hun skulle forloves med
en gutt på 17! I våre øyne
er dette i tidligste laget,
men hos sigøynerne kan
dette skje helt ned til en
alder av 10 år! Om to år skulle så det
unge paret gifte seg. 

Farmora til denne jenta var en av de
eldste i leiren. Hun visste ikke helt hvor
gammel hun var, men de antok at hun i

alle fall var over 80år. En tynn koselig
dame - med én tann i munnen. 
Det er veldig godt å se hvor glad fol-
kene er når misjonærene kommer på
besøk. De tar seg god tid til å prate
med dem, og de bryr seg om dem og
hjelper dem med mange ting..
Sigøynerne opplever der, som her, mye
avvisning og mobbing. 

Vi har sendt en del sengetøy og hånd-
klær til dem; ikke så veldig mye klær.
Men til høsten vil vi sende en del bar-
netøy, og vi har planer om en julegave-
aksjon til barna i området.

Jul på skolen i Kanin

Som i fjor, forfjor og år før der igjen,
fikk Team Albania-representantene en
hjertelig velkomst da de ankom sko-
len, med blomsteroverrekkelser og
det som skal til ved "fine" besøk. Vi
var tydelig ventet, og det var godt å
være tilbake igjen!
Dette skoleåret var det ganske så
kummerlige forhold på skolen, men
til alles glede! Skolen var blitt tildelt
noen statlige midler for renovering,
og da vi var på besøk, var alle elevene

studd sammen i én etasje pga av
oppussingen. Tror til og med bøtte-
kottet var tatt i bruk til undervisning,
og i de fleste rommene var det to
klasser. Så det var trangt om plassen
denne gangen, men likevel plass til
førjulsbesøket fra Norge.

- Og vi i Team Albania sier nok en
gang Tusen takk til glade givere av
skoleesker!

I 2009 kom julaften torsd. 3. des. for elevene på skolen i Kanin!
Den dagen ble det i alle fall delt ut store gaveesker til alle elever
og lærere; gaver pakket og stappet av elever og lærere på
Kragerø, Kalstad og Sannidal skole. Og takknemligheten var stor!
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Skoinnsamling 
I november 2009 fikk vi en forespørsel av

eieren til noen skobutikker i Grenland om vi
ønsket å være mottakere av deres sko -
aksjon. De ønsket å ha en kampanje i butik-
kene der kunder kunne levere inn sine brukte
sko, når de kjøpte nye. Dette ønsket vi selv-
følgelig å være med på, og det ble god rekla-
me for Team Albania både i aviser og på
NRK. Det ble en enorm respons på denne
kampanjen, og vi fikk flere sko enn vi kunne
drømme om. Vi har aldri, i Team Albanias
historie, mottatt så mange sko på en gang.
Vi fikk inn både pent brukte og helt nye sko,
til sammen over 700 par. Fantastisk! Skoene
er nå sendt videre til Kosovo, og de har fått
nye bein å gå på. 
Tusen takk for alle skoene, og tusen takk til
Eurosko og Økonomisko på Brotorvet,
Skotreff Hovenga, Gunnar og Fredrik for at
dere inviterte oss med på deres sko - aksjon.

Impuls 2010
Også dette året ble Team Albania spurt om å
være mottakere av alle klærne Impuls (ung-
domssamling i Stavanger) skulle samle inn.
Ungdommene ble nok et år utfordret til å gi
av klærne sine, og da ikke det klesplagget
som de brukte minst. De skulle "ofre" et av
de kuleste og tøffeste klesplaggene de
hadde. Og det var det faktisk mange som
gjorde! Det ble 2 store hauger med fine klær.
Her var det hettegensere/jakker, dongeribuk-
ser og T-skjorter, jentetopper i alle varianter,
skjørt, kjoler og yttertøy. Givergleden var stor,
og mange hadde også vært på "halv pris av
halv pris"-salg på lørdagen og kjøpt helt nye
klær.
Når dette leses, er det meste av klærne aller-
ede pakket og sendt, 25 bananesker, og
dette blir kjekke klær for ungdommer i
Kosovo.

Medhjelpersamling  
I årenes løp har Team Albania hatt mange hjelpere, og antallet har økt den siste tiden. Her hjem-
me inviterte vi til en medhjelpersamling i januar, og 50 personer kom! På menyen sto
"Sonilasuppe", kaffe og kaker. Tre jenter som har sunget noen ganger på TA- samlinger før, Guro
Helene, Malene og Nora, var sammen med oss igjen. De holt en fin mini konsert for oss. Flotte
jenter med et stort hjerte! Samlingen inneholdt også en stor dose med informasjon via bilder, og
det ble tid til mimring og prat. Det ble en fin kveld; en viktig kveld for oss i gruppa, sammen med
gode medhjelpere. Og vi ønsker så avgjort å satse på flere slike samlinger…

Juni 2010.qxp  21.06.2010  14:36  Side 4



Vi vil fortsatt foreta noe familiepakking i Norge, men i tillegg
vil vi sende ned en del esker med klær som ikke er øremer-
ket én bestemt familie. Slik kan vi nå mange flere -
Xhemail og hans kone, Aferdita, vil ta seg av utdelingen når
vi ikke er der. Vi har lagt en plan sammen med dem, på

hvordan det skal gjøres. Da vi var i Kosovo i vår, var det en
familie som fikk komme til lokalet og kle seg opp for første
gang. Det var moro å se hvor fornøyd og glad de ble! 
Vi har litt mer jobb å gjøre for å få andre etasje, som vi óg
har leid, i orden. Vi gleder oss til fortsettelsen…

Lokalet vårt i Drenas i Kosovo
I februar fikk vi endelig leid et lokale i Drenas. Xhemail fant et ypperlig lokale, hvor første etasje hadde
vært brukt som butikk. Hyllene sto der fortsatt, og vi kunne bare legge klær rett inn i hyllene! 

Må nok innrømme at vi var
mer enn overasket over
fremmøtet. 151 personer
kom! 

Og folk var så begeistret og
takknemlige. Geni delte
Guds ord. Rezi, en ung
dame fra Albania som stude-
rer i England, hadde et vit-
nesbyrd som rørte manges
hjerter. Det var mye sang, og
folk var med. Det er en vel-

dig mulighet å møte så mange på én gang av de familiene
Team Albania hjelper.Noen hadde reist lange veier; de fles-
te må ta en minibuss for å komme. 

Det er ikke få klemmer vi får når samlingen er slutt og folk
skal reise igjen. To ganger på hver side er tradisjonen, så vi
blir ikke skakke, bare svette! 
Eieren av Restaurant Graniti sa til oss denne gangen: "Det
er bare dere som slipper inn her uten å betale leie" Og det
er vi veldig glad for!

Møte på Graniti
Det å arrangere et evangelisk møte for alle våre
familier og venner i Drenas er alltid spennende.
Vi hadde ikke rukket å besøke så mange familier
før vi skulle ha møtet denne gangen, så det ble å
bruke telefon og jungeltelegrafen.
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For fem, seks år siden startet han å
bygge nytt hus til seg og familien, det
gamle huset var dårlig. Det var en tid
han hadde litt jobb å gå til, som kunne
gi ham noen ekstra kroner. Men de
siste årene har han bare hatt noen job-
ber av og til, og inntektene har ikke
gitt noe overskudd til å fortsette på
huset..
Sist sommer var han redd det skulle gå
galt med blokkene han hadde bygd av.

Team Albania fikk
noen penger fra en
ung norsk tømrer og
en annen som gav
bort bursdagpeng-
ene sine. Det hjalp
så Abaz kunne få
lagt et tak over blok-
kene, slik at de ikke
ble ødelagt. Han var svært takknemlig!
Da vi besøkte familien nå i vår, fortalte
han at han hadde kjøpt brukte vinduer
av en mann, på krita, fordi han hadde
et lite håp om jobb. Abaz klarte å beta-
le noe, men så tok det litt tid med
resten. Mannen med vinduene ville da

ikke vente lenger med resten av peng-
ene, og Abaz måtte ta ut alle vinduene
igjen og levere de brukte vinduene til-
bake. Ganske harde bud. Så huset står
der nå - uten vinduer! 
Vi skulle så gjerne hjelpe Abaz og fami-
lien med å få huset ferdig - !

Husbygging
En liten historie om mannen som
har bygd husene i Kosovo for
oss: Abaz 

Brev fra en jente på 13 år.

Vi får mange forskjellige brev og henvendelser

fra folk i Kosovo. Her er utdrag fra tre av dem.

God dag, god morgen uansett hva det er der
du er. Her kommer en hilsen fra meg.
Først vil jeg takke dere veldig mye for at dere
kom og besøkte oss.
Tusen takk for alle klærne noen har gitt som
vi har fått, det har varmet kroppene våre, vi
ble veldig glade.
Jeg, Albulena, er eldste barnet i familien vår.
Jeg lider av en alvorlig sykdom som kan kure-
res, men legen min sier at jeg må reise uten-
lands hvis jeg vil bli frisk. Vi har veldig dårlige
kår, vi har ingen inntekt. Faren min har også
noen sykdommer, men hans største sykdom
er at han skammer seg over fattigdommen.
For eksempel når vi er syke eller trenger noe,
og han ikke har penger.  Jeg som er barn har
lyst til å ha de samme forutsetningene som
andre, og være lykkelig.
Sist vil jeg hilse dere dypt fra mitt hjerte og
ønsker kun det beste i livet for deg og famili-
en din! Gud velsigne dere!

Brev fra en ung student:

Jeg har hørt at dere har hjulpet noen 
studenter - Jeg har fullført barneskole med
meget gode resultater. Etter barneskole tok
jeg videregående skole. Også den med gode
resultater. Etter det fikk jeg plass på
Høyskolen. Nå studerer jeg økonomi første
året. I tillegg studerer jeg Albansk andre året,
med gjennomsnittkarakter 9 (5 på norsk.) Jeg
har store økonomiske problemer. Vi er fire
barn som har mistet vår far. Han ble drept
under krigen 1999. Vi lever på sosialhjelp -
100 euro pr mndr. I tillegg prøver jeg å hjelpe
min familie på best mulig måte. Jeg har to
søstre som går på videregående skole og lille-
bror på barneskole. Min drøm er å bli ferdig
med studiene og kunne være en ressurs for
min familie og samfunnet. Dere ville ikke bare
hjelpe en student, men også en hel familie.
Jeg hadde blitt veldig takknemlig for all den
hjelpen jeg kunne få!

Og så en hilsen i diktform:

Team Albania 

Fra bunnen av mitt hjerte 
jeg sender dere Takk
som løftet folk fra mørket 
og gir lyse og glede 

Sendt fra GUD 
og barnas hjelper 
ha miskunn med meg 
hjelpe meg å bli frisk 

Fra meg en kjærlig hilsen 
til dere Team Albania og givere
med ønske om å lykkes 
i arbeidet for GUD !

Arbeidsledigheten 
En kan bli veldig frustrert over å se så mange unge som er uten arbeid.
Arbeidsledigheten i Drenasområdet er veldig stor; i en av landsbyene er den hele
90 % - i følge borgermesteren. Når vil det snu, tro? Tar håpløsheten motet fra
folk? . 
En positiv ting vi ser, er at de som har fått litt hjelp fra Team Albania, har tatt litt
tak selv også. De dyrker for eksempel det de har av jord, og det er det ikke alle
ellers som gjør. Det virker som det å løfte noen litt opp, kan gi dem et puff til å
gjøre noe mer! 
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Sluppan, Kragerøveien 423.
Lagertida vår på Holtane skole ble 6 ½ år. Vi startet i ett klasserom,
og på slutten hadde vi et eller annet i nesten hele bygget. Arbeidet
vårt vokste veldig disse årene, og vi er takknemlige for den tida vi
fikk ha der.

Nå i januar var det mye frem og tilbake
om hva vi skulle gjøre videre med lager.
Det eneste som dukket opp, var butikk-
lokaler. Men hadde vi anledning til å gå
inn på en leieavtale? Vi hadde en tid
snakket litt om bruktbutikk, og at det
kanskje kunne være muligheten for å
dekke leie- og strømutgifter for et nytt
lager? 
Vi følte at vi heiv oss ut på skikkelig
dypt vann da vi bestemte oss for å leie
150m2 på Sluppan. Lokalene i
Kragerøveien 423, har tidligere bl.a.
vært brukt til møbelbutikk, og nå med
både bruktbutikk og lager i bygget, er
vi veldig fornøyd med både lokalene og
beliggenheten! 
Da det ble kjent at vi skulle starte med
bruktbutikk, var det flere som tilbød
seg å hjelpe. Den store spenningen var
så om vi fikk nok å fylle butikken med.
Men det behøvde vi visst ikke å bekym-
re oss for; varer bare strømmer på. - Og 

ut igjen også, til glede for både kjøper

og selger!
Butikken kom på bena i en fart! To-tre
yngre damer malte og ordnet det hele
fint til.
Åpningsdagen var torsdag 22.april. Folk
sto utenfor og ventet på at klokka skul-
le bli 17.00. Da vi åpnet dørene, ble
butikken raskt fylt opp! Dette var gøy.
Folk var begeistret, og vi var utrolig
glade. 

Etter et par måneders drift, ser det
foreløpig veldig lovende ut! Og fortset-
ter det slik som dette har startet, så
kan vi hjelpe enda flere i Kosovo og
Albania. Samtidig som vi opplever at
folk som går herfra, er veldig fornøyd
med handelen!
Vi selger også litt kaffe og kake, så folk
kan sitte ned litt om de ønsker det. Og
vi har litt håndarbeid fra Albania og
Kosovo for salg.
Etter sommeren er planen å ha noen
malerier av Linge Solum og arbeider i
tovet ull av Grete Lise Thorsen på provi-
sjonssalg i kaférommet. 

Om du ikke har besøkt butikken vår på
Sluppan ennå, så ta deg en tur! Til deg 

som bor et stykke unna, - hva med å
legge ferieturen om Kragerø og brukt-
butikken vår? Her vil du finne mange
fine (og kanskje rare?) ting, som kjøk-
kenredskaper, dekketøy, glass, bøker,
blader, møbler, med mer, og med priser
fra kr.1.- og oppover! Du er velkom-
men innom! Da sees vi?!

Foreløpige åpningstider er: 
Tirsdag, onsdag og lørdag: kl.11-14, 
Torsdag: kl.16-20
+ når vimpelen henger ute!
Og vi håper at vi kan klare å holde
disse åpningstidene gjennom sommer-
ferien også! 

Telefonnr. til bitikken er: 41441502

Har du bil med henger feste og kan
hjelpe oss å hente ting, ta gjerne 
kontakt. Vi trenger deg!

Nytt lager 
Vi er utrolig glad for å ha fått lagerlo-
kale igjen, så vi kan sortere klær, seng-
etøy, håndklær m.m. igjen og legge det
på plass i hyller, før det pakkes for
videre sending.
Vi hadde en ganske stor flyttesjau for å
få alt ned til Sluppan, enda mange,
mange kubikk var pakket og sendt, og
svært mange givere hadde spart tøyet
til oss fra oktober til nå i april/mai. Vi vil
takke dem for stor tålmodighet! Og så
ser vi fram til å komme helt orden
igjen. Alle tingene våre tar stor plass, så
det hadde nok ikke gjort noe om det
nye lokalet hadde vært enda større!  

NYE LOKALER
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Årsmøtet 
Team Albania sitt årsmøte ble avholdt i kantina på Skomværbygget, Porsgrunn, mand. 1.mars kl 19.00. 
Se for øvrig årsmelding og regnskap.

Årsmelding  for Team Albania -  2009  (Kortversjonen!) 

Møter : 7  medlemsmøter + årsmøte  
Reiser : 5 turer til Kosovo og 3 turer til Albania
Hjelpesendinger: 2 stk., én i september og  én i november.
Nyhetsbrev: 2 utgivelser  (juni og desember)

Presentasjon av  arbeidet vårt:  
Grenlandsområdet: Gjerpen misjonskirke, Eidanger menighet,  Kirkens  Sosialtjeneste / Kragerø, Sannidal kirke.           
Stavanger:  Sykepleiernes misjonsring, IMI kirken, IMI kirkens eldretreff

Kollekter/gaver:
- Kormix kor-kafé  / Kragerø
- Kormix julekonsert i Sannidal kirke
- Impuls / Stavanger
- salg av selvmalte bilde  
- Godhetsfestivalen /  Stavanger
- IMI kirken / Stavanger
- brukte og nye sko fra 3 skobutikker i Grenland
- Dunjakker og -vester fra H²O, Kragerø

Aktiviteter hjemme:
Loddsalg på Volum, Loppemarked med kafé, NRK Østa filmet på lageret. 
Lagerarbeide: ca. 100 dager, og ca. 40 personer har vært engasjert

Aktiviteter i Kosovo:
- Besøkt alle fadderfamiliene
- arrangert to evangeliske møter
- møte m/ordføreren og varaordføreren i Drenas, 
- møte m/ direktøren på Ferronikkel fabrikken
- besøk på Den Norske Ambassaden
- kjøpt skolebøker til ca.30 ungdommer
- delt ut PC til tre studenter
- fått nye fadderfamilier.

Aktiviteter i Albania:
- Besøkt alle fadderfamiliene to ganger
- besøkt misjonærene i Elbasan og truffet sigøynerfamilier der
- delt ut juleesker til elever og lærere på skolen i Kanin
- besøkt kvinnefengslet i Tirana, hvor vi delte ut gaveposer
- deltatt på gudstjeneste.    

Diverse annet:
Orientering til gruppa v/konsulent Gisle Lunde: 
"Vårt forhold til det offentlige", fått laget en opplysningsfolder om Team Albania (2000 eks.), startet med støttemedlemskap
(ca. 100 pers. i 2009), skoleeskene ble pakket av elever og lærere v/Sannidal barneskole, Kalstad skole og Kragerø barne- og
ungdomsskole, Kragerøs ordfører, Kåre Preben Hegland, var på besøk på Holtane, i forbindelse med at vi måtte avslutte der
pga. salg av skolen, fått flott hjelp med strikking av sokker og sying av stoffposer. 

Fadderarbeidet vårt omfattet v/årsskiftet: 28 familier + 4 studenter i Kosovo, 16 familier i Albania 

Spesielt dette året: Mye arbeid med å pakke sammen på Holtane og prøve å finne nye, brukbare lokaler 

Juni 2010.qxp  21.06.2010  14:37  Side 8



TEAM ALBANIA
Regnskap pr. 31.12.2009 2009 2008

Inntekter: Note
Faddergaver 280 390 235 941
Diverse gaver, salg m.m. 1 297 709 225 924
Ku-prosjekt 18 800 0
Medlemskontingenter 4 900 0
Renteinntekter 36 724

Sum inntekter 601 836 462 589

Utgifter:
Overført til fadderfamilier 273 565 223 388
Hjelp og støtte til andre 152 930 162 729
Veiprosjekt 8 740
Ku-prosjekt 10 120
Reise- og transportutgifter 1 83 652
Øvrige adm.utgifter 2 41 529 6 924

Sum utgifter 570 536 393 041

Resultat 31 300 69 547

Aktiva:
2655.60.65453 28 826 42 232
2655.30.57042 32 728 20 851
2655.01.48063 48 97
2655.01.67998 50 50
Lån til studenter og andre 32 878

Sum aktiva 94 529 63 229

Passiva:
Egenkapital 1.01. 63 229 -6 318
Årets resultat 31 300 69 547
Sum egenkapital 94 529 63 229

Sum passiva 94 529 63 229

Note 1
Av reiseutgifter er kr. 18.878 betalt av deltakerne selv. 

Note 2
Øvrige adm.utgifter består av husleie, annonser, trykksaker, rekvisita, bankgebyrer samt  
nødvendige adm.utgifter på reiser i Kosovo og Albania.
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Vi fikk et langt og flott innlegg til nyhetsbrevet fra Kragerøs varaordfører.

Her er et utdrag fra det.

Løp og kjøp! Gjenbruk er trendy!
Gratulerer, Team Albania, med superfin gjenbruksbutikk.

Det var i glede og begeistring jeg som varaordfører, besøkte gjenbruksbutikken til Team Albania på Sluppan en lørdag i mai.
Kragerø kommune gratulerer og ønsker gjenbruksbutikken velkommen!

Butikken ligger fint til ved innfartsveien til Kragerø og har et stort parkeringsareal. Team Albania imøtekommer herved et
ønsket tiltak fra politisk ledelse i Kragerø. Team Albania driver både et svært viktig og godt organisert hjelpearbeid i Albania
og nå et flott tilbud til Kragerøs innbyggere, både til de som finner det mer økonomisk overkommelig ved å kjøpe brukt og
de som ønsker en mer miljøbevisst livsførsel. Heldigvis er gjenbruk på vei til å bli mer og mer trendy. 

Takk til Team Albania!
Gjenbruk er ett av tiltakene i Klima - og Energiplanen for Kragerø kommune.  
Kragerø kommune ønsker å bidra med og legge forholdene til rette for at gjenbruksformidling kan
bli lettere; godt miljøtiltak som det er, og at gjenbruk kan bli mer trendy i Kragerø.

Lykke til med gjenbruksbutikken, Team Albania! 
Kragerøfolk; Løp og kjøp! 
Gjenbruk er in! I tillegg til at du kan gjøre kupp på gjenbruksmarkedet, støtter du to gode formål;
miljøet og hjelpearbeidet i Albania!

Solfrid Rui Slettebakken
Varaordfører 

Vi "Team Albania" må takke for hyggelig besøk i bruktbutikken og for flotte
sommerblomster fra Kragerøs ordfører/varaordfører.  

Takk! 
Igjen vil vi takke alle dere som trofast gir oss små og store pengesummer, klær og ting. 
Takk til dere som har gitt for første gang. Takk til dere som ber for "Team Albania". Takk til alle
dere som hjelper oss praktisk på forskjellige måter. Vi er overveldet og takknemlig over givergleden
deres!

18. mai gikk årets første hjelpesending til Kosovo. Sandi transport
fra Slovenia hentet lasta. Det har vi funnet ut er den billigste
transporten for oss.
14 paller - med 700 par sko, bukser, jakker, gensere, sengetøy,
senger m.m.
Når dette leses, er varene forhåpentligvis kommet ned. Det skal
legges i hyllene - for så å bli delt ut til familier i Kosovo.

32 m3 -3200€ / 25 000 Nkr. med hjelp
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Etter 16 år i Albania har Jorid og Ned og barna, Nathan,
Marcus og Lydia, en pause på åtte måneder, som de tilbring-
er i Norge. Familien oppholder seg på Ungdom i Oppdrag sin
base, Grimerud, på Hamar. Barna går på Hedemark friskole,
og der stortrives de. De synes skolen i Norge er litt enklere
enn den de har gått på før, og de er veldig glad for de prak-
tiske fagene. 

Barna har fått prøvd seg på ski og skøyter. Jorid og Ned har
fulgt noe av undervisningen på bibelskolen og hjulpet til der.
De skulle ta det litt med ro, men det er ikke alltid lett når det
er mye en har lyst til!
I midten av august kjører de tilbake med sin albanskregistrer-
te bil. AL skiltene vekker litt oppsikt Det er ikke dagligdags å
møte en bil med AL landskjennetegn her til lands. 

Jorid og Ned

Støttemedlemskap
I 2009 fikk "Team Albania" litt over 100 støttemedlem-

mer, og tusen takk til dere som meldte dere da og 

"kjøpte" dere inn. 

Nå er det et nytt år, og vi trenger dere igjen, og mange

flere, til å hjelpe oss å hjelpe. 

Ved å melde deg som støttemedlem, mottar "Team

Albania" en støttekontingent, og som vi sier: "Mange

bekker 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 penges-

tøtte til større prosjekter i Albania eller Kosovo -!

Kanskje dette er noe for deg å tenke på - og gjøre noe

med? Det forplikter deg ikke til noe mer enn at du på

papiret er støttemedlem og med det kan ha tilgang til års-

møtet vårt (m/talerett, men uten stemmerett)

Så for den beskjedne sum av kr. 50 pr. år, er du mer enn

hjertelig velkommen som støttemedlem av "Team

Albania" i år 2010! (se vedlagt giro)
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Layout &
 Sats: Liv Eva Breivik Vestre

Dette bladet er sponset av:

Vi trenger deg!
Har du lyst til å engasjere deg, er du velkommen. Ta kontakt med en av oss:

Målfrid og Per Nordli, Helle, tlf.35 98 82 93 mob. 90766671

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

Eivind & Lisbeth Thøgersen, Porsgrunn, tlf. 35 55 11 68  mob. 41561864

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

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

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

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

Anne Karin Vivelid, Helle, mob. 92448560

Maria & Martin Daland, Skien, mob. 92839538 

Hildegunn Feed, Stavanger, mob. 98477532

Team Albanias bruktbutikk: mob. 41441502

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 sommer! Takk for at du har vært med oss så
langt i 2010! Vi gleder oss til fortsettelsen! Sammen kan vi hjelpe mange!

Bok & Media
Postbygget, Haakon VII’s gt 9, Vis a vis Svømmehallen og Straensenteret, Tlf. 51563100. E-post: Stavanger@bokogmedia.no

V e l k o m m e n  t i l  e n  h y g g e l i g  h a n d e l

Bok & Media
God litteratur

Christian Hesselberg 

God musikk God 
hobby avdeling

Vårlotteriet.

Det ble foretatt trekning 15.juni. 

Vinnerne er kontaktet, 
og vi takker alle 
som har støttet 
oss ved å kjøpe 
lodd.

Juni 2010.qxp  21.06.2010  14:38  Side 12


