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Vi hadde vårt første besøk på denne
skolen i desember 2010, hvor vi fra
første stund så at skolen hadde
mange behov. De hadde ikke
engang strøm! I november 2011
kunne vi sende penger fra butikken
for å legge inn strøm på skolen. Og
det skapte selvfølgelig stor glede for
både lærere og elever.
For oss er det umulig å tenke seg at det går
an å drive en skole i Europa i 2011 - med
200 elever og 20 lærere - uten strøm. Men
i kommunen var det ikke tanke for at de
skulle få strøm på denne skolen. Og det
hadde nok to grunner; de har dårlig med
penger, og på denne landsbyskolen var 70
% av elevene sigøynere.
Ved siste besøk var det fantastisk å se at de
hadde fått strøm; lys i taket og en varmeovn
i hvert klasserom. Varmeovnene hadde for-
eldrene i klassene spleiset på. 
Vi hadde fått med oss en albansk TV-kjen-
dis, tryllekunstneren Chris Brent, til skolen

denne dagen vi besøkte dem. Det slo godt
an! Han fikk god kontakt med barna, lærte
dem tricks og fortalte dem hvor viktig det
var å bruke sine talenter, gaver som Gud
har gitt dem.
Siden vi ikke hadde muligheten til å sende
noen hjelpesending til Albania i 2011 (på
grunn av en ny lov), hadde vi samlet inn
penger som vi kunne kjøpe gaver til skole-
barna i Risili for. Og mange pengegaver
gjorde at vi fikk kjøpt inn tannpasta og
tannbørste, sjampo, deodorant, godterier,
skrivesaker og leker til 220 elever og
lærere. Vi kjøpte også noen fine kristne
bøker til barna, de unge og lærerne, i til-
legg til at vi hadde fraktet med oss hjem-
strikka ullsokker fra strikkedamer i Norge. 
Vi ønsker virkelig å gjøre enda mer på
denne skolen. De kan trenge nytt tak, nye
toaletter og mer oppussing. Og vi i Team
Albania trenger mange penger til dette. Vi
håper og ber om en løsning og en bedring
for skolebarna i Risili.
Stor takk til Jorid (norsk misjonær i
Albania) som gjorde en stor jobb med inn-
kjøpene!

Takketale - holdt av en elev under
besøket vårt på skolen i Risili:
Velkommen til skolen vår, men mest av alt
velkommen til Albania. Landet vårt er fattig
og ikke utviklet, men i dette lille landet er
det mange barn som trenger hjelp og støtte.
Dere fikk noen av barna til å smile, og det
er virkelig noe vi setter pris på.               
Mange elever ved vår skole har ventet
lenge på at dere skulle komme, og nå er
dere her sammen med oss – for å støtte oss
framover. Vi ønsker virkelig å takke for at
dere bryr dere og hjelper oss.
Dere hjelper oss med alt dere kan, og det
betyr mye. For uten gavene deres er det
kjærlighet dere deler! Denne kjærligheten
er veldig viktig for alle barna på skolen vår,
og vi elsker dere også.
Den store avstanden mellom nasjonene
våre betyr ikke noe, den hjelpen dere gir til
skolen vår, viser menneskelighet og kjærlig-
het i det norske folket.
Takk for alt dere har gjort for oss, og Gud
velsigne dere og alle barna i hele verden!

Sokrat Lapa

Skolen i Risili - 20 år uten strøm

Her er sikringskapet på plass
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Drita

Navnet lyder litt spesielt for oss her I
Norge, men det er albansk og betyr lys. Så
det er et flott navn!
Og Drita var virkelig en lysets dame.
For dere som har fulgt med i nyhetsbrevene
noen år, så kjenner dere nok igjen navnet.
Drita bodde på 6m2 – i Vlora, Albania. En
seng, et bittelite bord, et lite kjøleskap og
en hylle med kopper og kar, det var alt
Drita hadde. Det lille vinduet hennes hadde
ikke glass, men plastikk over seg, og om
hun trengte å gå på toalettet, måtte hun
spørre naboene om hun kunne få låne
deres. 
Men hun klaget aldri, hun var mer opptatt
av om andre hadde det godt. Hun var en
kristen og var veldig glad i Jesus. De siste
årene var Drita ofte syk. Sist nyttårshelg ble
hun innlagt på sykehus, og hun døde 17.
jan. dette året. 
Vi lyser fred over hennes minne!
Representanter for Team Albania kom til
Vlora første uken i februar. Vi fikk høre om
fem eldre damer som hadde tilbragt de
siste ukene sammen med henne, og de fikk
vi lyst til å møte!
På kvelden 3.febr. møtte vi damene! Det var
Marijana, Netta, Luli, Violetta og en dame
vi ikke kjente fra før, Hekla. Og for en histo-
rie vi fikk der over kaffekoppene på restau-
rant To Palmer!! 
Fire av disse damene var venninner fra før,
de hadde vært mye sammen med Drita tidli-
gere. De hadde også vært i samme menig-
het. Netta hadde den senere tiden sagt

flere ganger til Luli og Marijana: «Vi må
besøke Drita!» Men dagene og ukene
hadde gått - 
Netta fortalte videre: ”Nyttårsaften sto jeg
og laget mat til familien min for festen vi
skulle ha. Da talte Gud så tydelig til meg:
Du skal gå til Drita med mat! Jeg bare gråt,
Gud møtte meg så sterkt. Jeg måtte bare gå
og ta med meg det jeg visste Drita likte
godt.” 
Da Netta kom til ”huset”, fikk hun vite av
naboer at Drita var kommet på sykehuset.
Netta fikk straks tak i Marijana, og sammen
dro de til sykehuset. Der fant de Drita, og
ved sengen hennes satt en dame de ikke
kjente. En sykepleier hadde betalt denne
damen, Hekla, for å passe på Drita. Alle
som kommer på sykehuset i Albania er
avhengig av noen som kan gi dem mat,
vaske og stelle dem osv.. Drita hadde
ingen.
Heldigvis finnes det  noen med hjerte for
andre! Hekla fant Drita skitten og illeluk-
tende. Legene sa til Hekla: « Hva er det du
gjør? Du kan bli smittet og syk!»  Men
Hekla ble fort glad i denne - for henne inntil
nå - ukjente dama. Hun kjente bare at hun
måtte stelle godt med henne og være hos
henne. Utgangspunktet for jobben var at
hun trengte penger. «Men Drita ble som en
søster for meg,» fortalte Hekla, som også
ble veldig berørt av Dritas sterke tro. 
Så ble Drita sendt hjem fra sykehuset.
Legen kunne ikke/ ville ikke hjelpe henne
mer. Hun hadde noen veldige store sår på

ryggen og mange andre plager. En syke-
pleier viste Hekla hvordan hun kunne stelle
Drita, og sammen startet disse fem damene
en turnus slik at det alltid var noen hos
Drita, døgnet rundt. På natta var de alltid
to.
Å sitte og høre på damene fortelle om den
gleden de kjente ved å stelle Drita og være
sammen med henne den siste tiden hun
levde, var helt utrolig. De strålte og boblet
over av takknemlighet. De kjente seg så vel-
signet, og som de sa alle: «Det førte oss
nærmere Herren. Og vi trengte det!»
Huset til Drita var jo bare 6m2, og der skul-
le alt stell og spising skje. Sårene hennes
luktet. Enhver ville ha vegret seg for å gjøre
denne jobben under disse forholdene. Men
damene sa at de ble bare fylt av glede. De
ba sammen med Drita, og for Drita. I to
uker ble hun stelt hjemme, før hun sovnet
stille inn. 
Dritas død førte vennene nærmere Herren.
Hekla fikk nye venner som ber for henne og
holder kontakten med henne. Drita har det
bedre enn hun noen gang har hatt det. Hun
er sammen med Jesus som hun elsket så
høyt.
Drita har i mange år vært i fadderprogram-
met vårt, og støtten fra givere i Norge var
heldigvis med på å gi henne en trygg og
god avslutning på livet sitt og en verdig
begravelse.

Damene som pleiet Drita
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De som ikke har barn som kan hjelpe dem,
får ikke nok næring; de spiser for det meste
pasta, bønner og brød. Vi har óg vært på
besøk hos gamle som ikke har hatt noe i
skapene i det hele tatt; det har vært helt
tomt! Og derfor har vi i lengre tid hatt lyst
til å kunne hjelpe noen av disse gamle! 
Vi spurte et pensjonert lærer/rektor-par,
som har hjulpet oss med mange ting opp
gjennom årene, om de kunne ta ansvar for
dette, og slik ble det. Diana og Bujar
Osmenaj, som vi bl.a. skrev om i siste
nyhetsbrev, fant et spisested for oss + folk
som virkelig hadde behov for litt ekstra.
Vi var nede og gjorde avtaler med ”restau-
ranten” i februar. Det er ingen restaurant
etter norske forhold, men en vanlig enkel
kafé med tradisjonell albansk mat. Og i 
stedet for en enkel tallerken med suppe
eller makaroni, har vi valgt å la dem få to
skikkelig måltider med kjøtt. 
De gamle er utrolig glad for denne mulighe-
ten til å få to næringsrike måltider i uka.
I tillegg får de treffe andre, og oppleve at
det er noen som tenker på dem og bryr seg
om dem.
Litt om noen av dem som spiser på Krystal:

Hamdi,  75 år. Hamdi fullførte i 1958
den militære flyskolen i Sovjetunionen.
Mens han var der, giftet han seg med en
russisk jente. I 1958 flyttet de tilbake til
Albania, hvor Hamdi jobbet i flyvåpenet.
Sammen fikk de to barn. Da Albania brøt
alle sine forbindelser med Sovjetunionen, til-
lot ikke de albanske styresmaktene Hamdi å
være flyver lenger, og de satte han til å
være mekaniker på en trikotasjefabrikk.
Styresmaktene bad han også om å skille
seg fra sin russiske kone, men det nektet
han. Kona hans jobbet som syerske.  Hun
reiste ikke fra Albania, men ble her sammen

med familien. I 1990 dro kona og datteren
til Hamdi til Russland, og de kom aldri tilba-
ke. Han har ingen kontakt med dem.
Sønnen hans fullførte musikkhøyskolen i
Albania og er komponist og dirigent for et
orkester i Tirana, men han hjelper ikke
faren. Hamdi bor alene i huset sitt i Vlora. 

Pelivan, 80 år, og kona Labika, 76 år.
De har vært gift i 50 år og har ingen barn.
Pelivan og Labika får en liten pensjon, men
den dekker ikke utgiftene deres. Labika er
lam og kommer seg ikke noe sted, så man-
nen steller henne.  Han tar med seg mat
hjem til henne. Den eneste hjelpen de får,
er de to måltidene gjennom Team Albanias
prosjekt for de eldre i Vlora. 

Asllan, 80 år, og kona Sherina, 72 år.
Asllan har alltid jobbet som en enkel arbei-
der, mens kona ikke har jobbet. Nå er
Asllan invalidisert, siden han er helt blind,
og kona er den som til enhver tid passer på
og hjelper ham. De har tre barn, men alle
barna har forskjellige problemer og har
ingen muligheter for å hjelpe foreldrene.
Den ene datteren er skilt og syk.

Hver tirsdag og fredag er det fest i Vlora
for de 20 pensjonistene som kommer til
middag på Restaurant Krystal. De teller
dagene og er alltid på plass til rett tid, og
gleden er stor for å få et godt og mettende
måltid.
Bujar og Diana Osmenaj som er våre tro-
faste hjelpere dernede, er også alltid til
stede for å passe på at alle kommer seg til
bords. De kan fortelle om mange gode
samtaler med disse gamle, og i enkelte til-
feller har de også samlet inn litt klær til de
som trenger det mest.  Nå som dette pro-
sjektet har fungert i tre måneder, begynner
de gamle å få tilbake fargen i kinnene, og
humøret er på topp. En av mennene foreslo
at vi burde gjøre dette tre ganger i uken,
eller fem ganger ville jo være helt topp, sa
han. Selv om det for noen av brukerne har
vært litt ydmykende å måtte si ja til å få
hjelp, så setter de utrolig pris på dette tilbu-
det.
Bujar og Diana synes det er en glede at de
kan få være med å hjelpe på denne måten,
og selv om Diana har vanskelig for å gå på
grunn av store smerter i knærne, så er det
aldri snakk om at de ikke skal gjøre denne
tjenesten. Og i stedet for å kalle disse
gamle for pensjonister, så kaller de dem for
guttene og jentene sine :-)
Vi trenger at noen er med oss og
støtter dette prosjektet. En middag
koster ca. 25,- kr. pr. pers. Ta kon-
takt med oss om du ønsker å støtte
dette, eller sett penger på konto
merket med: ”mat til eldre”

Matservering til gamle på Krystal i Vlora
I Albania får pensjonistene veldig lav trygd, mellom 400 og 600,- kr. Det er ikke mulig å leve
normalt av det, selv om det meste er billigere i Albania enn her i Norge.

Diana og Bujar
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Nytt fra bruktbutikken
Det har skjedd mye her, siden forrige gang
jeg skrev i nyhetsbrevet, i desember 2010. 
Vi har utvidet lokalene og fått fine, effektive
systemer for det aller meste. 
Nå skal dere få høre: 
Vi har fått enda et rom. Her skal alt tøy vi
får inn, sorteres og pakkes i esker (banan-
esker). Når eskene er pakket, blir de lagret
til neste gang en trailer skal nedover til
Kosovo/Albania. 
Vi har et stort rom til møbler. Ja, her har vi
det meste for enhver smak. Vi har sofaer,
stoler, divaner, senger, spisestuer, kommo-
der, skap og hyller. Ja, det er sikkert noe
jeg har glemt også! Møblene rekker bare å
komme innom en liten tur, før de drar ut til
et nytt hjem. Er det ikke bra?
Vi har et lite bibliotek. Her har vi mange
bøker, både gamle og nye. Og vi har teg-
neserier og pocketbøker. Vi har også en
del grammofonplater og cd’er. Her kan du
virkelig gjøre et kupp. Vi har også mange
videokassetter, mange barnefilmer. Så har
du en videospiller, kan barn og barnebarn
kose seg med gamle filmer.

Videre har vi broderte bilder og håndarbei-
der, gardiner, duker og stoffer. En del stof-
fer selges metervis. 
Ja, jeg kunne fortsette å ramse opp, men
det er mye bedre å ta seg en tur til butikken
og se. Velkommen skal du være, om du vil
handle eller bare gå og kikke på alt det
fine vi har!
Vi som er hjelpere har det travelt, her er all-
tid mye å gjøre, men det er en god travel-
het. De to dagene, mandag og fredag, som
butikken er stengt, er det pakking av klær
som skal sendes. 
Vi har det veldig fint og sosialt sammen her.
Her er både spøk og alvor. Alle trives vi
godt, og alle er vi innstilt på å gjøre en inn-
sats for mennesker i Kosovo/Albania, men-
nesker som ikke har det så godt som oss.
Butikken går godt, og er blitt populær å
handle i. Vi får mange godord og koselige
tilbakemeldinger. Til å være en bruktbutikk,
vil jeg si at standarden er høy. Det, tror jeg,
er en av grunnene til at kundene kommer
igjen og igjen. 
Vi har kunder fra store deler av fylket, ja, vi
har også kunder fra Aust-Agder og andre
steder. Vi må heller ikke glemme alle som-
mergjestene og hyttefolket. De kommer jo

fra hele landet. Noen kjøper ting for å
pusse opp, andre vil ha det de kjøper som
det er.
Jeg synes det er fint at alt vi selger kommer
til nytte igjen, og at mange ser muligheter
og har glede av brukte ting. 
Vi er veldig takknemlige for alt vi får. Uten
alle giverne hadde vi ikke hatt noen brukt-
butikk på Sluppan. Takk til dere alle sam-
men!
Det var fint å høre en kunde si: “Denne
butikken er kommet for å bli!” 
Ja, det tror vi som jobber her også!
Hilsen Berit.  

Sigøynerarbeidet i Elbasan har endelig fått
større plass. Nå har de sitt eget hus, litt stør-
re enn den lille kirken de har brukt tidligere.
Da vi besøkte sigøynerbarna, var det første
dagen de spiste i det nye huset. Det var
godt og varmt inne. Vedkomfyren stod midt
på gulvet, og barna satt rundt bord med
nye duker på. Illir, en av lederne, gav
barna instrukser på hvordan huset skulle
brukes. Barne oppførte seg eksemplarisk,
og det så ut til at de var veldig glad for nye
lokaler. 
Huset ligger i utkanten av sigøynerleiren.
Maten som barna får fem dager i uka, er

sponset av Bjørnegjengen i Kragerø frikirke
og fra kunder som legger penger på ”glas-
set” i bruktbutikken. 
Vi hadde også med oss penger, gitt av
barn og voksne i Kragerødistriktet, som vi
kunne kjøpe gaver til barna for. Gavene ble
mottatt med stor glede.
Takk til dere som gav til dette formålet!
Arbeidet i Elbasan betyr enormt mye for
disse barna; barn som pga sin identitet har
lav status, og som blir tråkket på og mobbet
i det samfunnet de lever! Å vite at noen
bryr seg, og til og med gir dem gaver, gir
verdi!

Elbasan og sigøynerne
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KOSOVOTUREN OKTOBER 2011
7.okt. reiste seks telemarkinger og en roga-
lending igjen til Kosovo. Denne gangen tok
vi fly til Tirana, besøkte UIO-staben der, og
for de som var i Albania for første gang,
hadde vi en liten sightseeing i byen. Etter to
overnattinger i Albania og hyggelige møter
med mange mennesker, satte vi oss på bus-
sen kl.6 på morgenen over fjellet til Kosovo.
En fin tur med mye fin natur. 
Familien Aferdita og Xhemail Bytyqi er gan-
ske sporty. De tok imot oss alle sammen
denne gangen også, selv om de er fem og
vi kom sju. En periode var vi åtte gjester!
Da blir løsningen ett mannerom og ett
damerom – på flatseng! Det er utrolig mor-
somt, og vi blir ganske godt sveiset sam-
men. Så takk til vertskapet nok en gang!

Vi hadde på forhånd sendt ned-
over 500 bananesker. De var tatt imot av
vår koordinator i Kosovo, Xhemail B., og alt
var nå på plass på lageret i Drenas – klart
til utkjøring. Det samme var 320 gaveposer,
som var blitt pakket i Stavanger. Det er stor
stas når vi er på besøk hos familiene og
barna får hver sin pose. Ei jente på 7-8 år
fikk bl.a. en liten pose med perler til å lage
kjede av. Hun sto og hoppet, så glad var
hun.

To av deltakerne på teamet var med for før-
ste gang. Det å møte familier som lever på
eksistensminimum, er ganske tøft. Og å
besøke en familie hvor en sytten år gammel
gutt er den som fungerer normalt og har
ansvar for fem søsken, hvor tre av dem har
hjerneskade og moren er uten språk, det
gjør inntrykk! Tårene ville ikke ta slutt!
Team Albania har hjulpet denne familien på
forskjellige måter i flere år. 
Når en møter elendigheten ansikt til ansikt,
gjør det noe med en. Det er derfor Team
Albania fortsetter å hjelpe. For den unge
gutten får oppleve i den vanskelige situasjo-
nen han er i, at noen bryr seg om han og
støtter han. 
Det er mange familier som skal besøkes, og
tempoet er ganske høyt. Alle ønsker å få
besøk, og helst skulle vi vært der dagen før!
Veldig sjelden hører vi at folk spør etter noe
de trenger; de snakker heller om en nabo
eller bekjent som kan trenge hjelp. 
Den personlige kontakten med dem vi hjel-
per, er veldig viktig for oss i TA. Derfor prø-
ver vi å besøke familiene 1-2 ganger pr år.
I tillegg har Xhemail kontakt med dem.
Xhemail, som for det meste er tolken vår, tol-
ker så det suser. Vi er heldig som har en så
dyktig medarbeider!

Vi må også fortelle om Sanie og Naser og
de ni barna, som bodde på ett rom! Denne
familien har vi kjent siden 2002. Vi har
vært på besøk der utallige ganger, og barn
og foreldre har alltid vært rene og ordentli-
ge i klærne. Vi har undret oss på hvordan
det er mulig. Og hvordan er det mulig for

12 personer å bo på ett rom? Den eldste
jenta har giftet seg, så nå er det bare ni
barn igjen hjemme!
Vi har hatt ønske om å gjøre noe her i flere
år. De har aldri spurt, men vi har sett! Nå
som vi er så heldige å ha inntekter i butik-
ken, kom muligheten. Sommeren 2011 fikk
vi laget et soverom til de syv guttene. Så
hadde de to rom! Og sist høst laget vi bad
og toalett til dem. Denne vinteren har de
dermed sluppet å gå ut på tunet og hente
vann. Sanie har kunnet vaske klær inne på
badet, sluppet å få blåfrosne hender ute. 
Denne familien har faddere gjennom TA,
og de har også hjulpet med å få dette til!
Og når vi først er i gang; snart får de en
gang og enda et soverom! 
Det er så fantastisk når vi kan hjelpe og
løfte folk litt opp. I tillegg blir hverdagen let-
tere, ikke minst for Sanie. Som Sanie sa: For
meg å få bad og vann inne, er som for
noen å få bo på et slott!
Dette er en familie som aldri ville klart å få
til en forandring på huset selv – pga.

arbeidsløsheten. 
Takk til fadderne og til dere som leverer
og kjøper ting i butikken vår!

Så glad hun ble for perlene

Marion Ø. og Wenche E. i Kosovo for første gang.
Her sammen med Aferdita og Xhemail Bytyqi på
lageret i Drenas

Sanie og Naser og de ni barna
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En av studentene som vi har hjulpet fram til
fullført utdannelse, heter Arber. Han har
sendt oss et brev. Han skriver:
Med dette brevet ønsker jeg å takke det
norske folk og spesielt Team Albania for alt
det de har gjort for oss i Kosovo. Gjennom
dem har vi, og mange andre familier, fått
hjelp og støtte som har betydd veldig mye.
Jeg fikk også hjelp til å finansiere mine stu-
dier i Pristina.
Det var krig her i Kosovo fra 1997-1999,
og mange fikk hjem og familier ødelagt.
Mange barn og ungdommer mistet fedrene
sine og hadde ingen som kunne forsørge
dem lenger. Det var en vanskelig tid.
Da jeg var ferdig med videregående skole,
fikk jeg plass på universitetet. Men min far
hadde ikke jobb, og vi hadde ikke penger.
I tillegg hadde jeg 2 yngre søsken hjemme.
Jeg fikk høre om Team Albania og ba dem
om hjelp. De hjalp meg, og jeg kunne starte
på økonomi på universitetet i Pristina. Team
Albania hjalp meg å finansiere studiene
mine, og i dag kan jeg takke dem for at jeg
er utdannet økonom. 

Jeg har også begynt å jobbe i Raiffeisen
Bank, Kosovo. Min oppgave er å besøke
potensielle kunder og selge bankens tjenes-
ter. Jeg håper at jeg etter hvert får fast jobb
i banken.
Jeg vil også takke for at min søster, Vjosa,
fikk hjelp med sine studier. Hun studerer
sosialpedagogikk, og skal være ferdig
våren 2012.
Nå når jeg tjener litt penger, kan jeg også
hjelpe min bror som begynte på økonomis-
tudium i fjor.
Disse menneskene som er i Team Albania,
er som sendt fra Gud; de har gitt oss mulig-
heten til å leve og utvikle oss. Vi kan ikke
bare hjelpe oss selv og våre nærmeste, men
få være med å bygge opp igjen landet vårt.
”De har ikke bare gitt oss fisk å spise, men
lært oss å fiske!»
Jeg har ikke ord som kan utrykke min takk-
nemlighet for hva Team Albania har gjort
for meg og min familie og mange andre
familier i Kosovo. På vegne av hele familien
Rexhepi sier jeg: Hjertelig tusen takk!

Arber Rexhepi.

Studentsamling
Etter møtet på restauranten Graniti, hadde vi en samling med stu-
dentene som støttes gjennom arbeidet vårt. Vi synes det er en ære
å få lov til å sitte og prate med ungdommer som virkelig ønsker noe
for fremtiden sin. Mange unge i Kosovo er motløse, og det er for-
ståelig, så derfor er det så oppmuntrende å få møte nettopp disse. 
Vi bestilte pizza, og i ventetiden på den, holdt Margarita, som er
fra Albania og har vært med oss mange ganger, et vitnesbyrd for
de unge og delte evangeliet med dem. Hun har samme bakgrunn
som mange av studentene, og flere av studentene var tydelig
berørt! 
Det var fire nye studenter i 2011, og vi hadde fire bærbare pc’er
med fra Norge. Øynene var store da pc’ene kom frem og de forsto
at de skulle få en helt privat. Som en av jentene sa: Jeg har ligget
våken om natta og tenkt på hvordan jeg skulle få mulighet til å
kjøpe en pc. Jeg har ikke funnet noen utvei. Men tenk nå er drøm-
men gått i oppfyllelse. Faleminderit, shum faleminderit! Takk, tusen

takk!
Flere av studentene holdt en liten tale. Pizza’en kom, og alle koste
seg videre.
Til dere som ber, be gjerne for studentene!

Møte
Vårt tradisjonelle møte på restaurant Granati i Drenas, samlet også
denne gangen mange, ca. 140 små og store. Teamet fra Gjillan,
med Soni og Geni Begu i spissen var med oss, og når Nesha ledet
barna i bevegelsessanger, var det fullt kjør. Barna danset og sang.
Vi er glad for å kunne møte folk på denne måten og få delt evan-
geliet med dem. Geni og Soni m/team snakker deres språk og
kjenner kulturen. Flott å ha dem med på laget vårt! Folk koser seg
med brus eller kaffe, prater med hverandre, og mange ønsker å
prate med oss. Så da er det rift om tolkene. Dette er mennesker vi
er blitt så glad i, et folk som har krabbet under huden på mange av
oss.  

Brevet fra Arber
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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 & 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 sommer!
Takk for at du har vært med oss i 2011! 
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Sammen kan vi hjelpe mange!

Layout & Sats: Lisbeth Felida Andersen

Støtt våre annonsører, de støtter oss!

Takkehjørnet:

Rett før jul i fjor, ble Team Albania invitert
til Solheim barnehage i Kvernavik
utenfor Stavanger. I adventstiden hadde de
samlet inn klær og leker som de ønsket å
gi til barna i Kosovo og Albania. Vi hadde
en fin samling sammen med dem og med
overrekkelse av gavene. Tusen hjertelig
takk!!
En dag i februar ble det levert inn en kon-
volutt med kr.402,50 i butikken på
Sluppan. Noen barn som går i
Frydensborg gård barnehage, Kragerø,
hadde solgt lodd og valgte å hjelpe
gjennom Team Albania. Tusen takk til
de barna!
Takk til alle dere som gir oss klær som vi
sender til Kosovo og Albania.
Takk til Inner Wheel for pengegave.
Takk til alle som gir oss små og store
pengegaver.
Takk til alle dere som gir oss kopper og
kar, møbler og pynteting, alt som vi kan

omsette i butikken.
Vi er ydmyke over givergleden! Må Gud
velsigne dere alle!

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 2011, og ønsker gamle og nye støttemed-
lemmer velkommen i 2012! (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.

Naturterapeut 
Einar Amundsen

Senter for
livskvalitet
3770 Kragerø

Mobil. 95833841

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 åpent når vimpelen

henger ute.
Tlf.: 41 44 15 02 
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