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I desember 2018 reiste tre fra Team Albania sammen med to barnebarn Jørgen på 13 år og Jacob på 
10 år til Kosovo og Albania. 
Guttene var med oss på flere familiebesøk. Det var en sterk opplevelse for dem å se familier som var 
fattige. 
Det å se gutter på sin egen alder som ikke har noen elektroniske duppeditter, fotball, ikke sykkel el. 
TV å se på, det gjorde inntrykk.
Vi inviterte til julemøte i Drenas, og ca. 80 familier kom. Møtet hadde vi sammen med våre medhjelp-
ere fra Albania, Roza Duci, Aida og Reli Duro som fortalte julens budskap i ord, sang, drama og lek. 
Jørgen og Jacob delte ut godteposer, som vi hadde fått fra Gottebiten i Sverige, til barna.
Matesker var kjøpt inn og pakket av Xhemail og Aferdita, så etter møtet dro vi til Team Albanias lager 
hvor mateskene ble delt ut til de 80 familiene.
Sammen med mateskene får alle et brev med en hilsen om at esken er betal av personer i Norge. 
For guttene ble det en spesiell opplevelse å få se alle de folka som ble så glade da de fikk en mateske 
og en sekk mel. 

Deretter dro vi videre over fjellet med buss til Albania og videre til byen i sør Vlora.
Også der var alle mateskene ferdigpakket av våre medhjelpere, ledet av Diana og Bujar i spissen.
Vi hadde planlagt to dager med utdeling. En dag på den gamle stranda, hvor det bor mange fattige i 
noen falleferdige blokker.
90 takknemlige familier fikk hver sin mateske. 
Neste dag dro vi rundt til de gamle med matesker, de er så takknemlige og glade for det de får. 
Og så glad de var når Jørgen og Jacob kom med matesken.. Da alt var delt ut hadde vi delt ut 270 
matesker.

Julemataksjonen julen 2018

Team Albania vil takke alle dere som ga matesker til julen 2018.



I landsbyen Risili har Team Albania gjort en del
forskjellig for barn og voksne
På juleturen desember 2018 
hadde vi et julemøte også i Al-
bania sammen med våre med-
hjelpere med Aida og Reli Duro 
og Roza Duci i spissen.
Julens budskap ble formidlet 
også her på samme måte som i 
Kosovo. Klovnen Flori slår alltid 
godt an.
Guttene Jacob og Jørgen delte 
ut godteposer også her til stor 
glede for barna.

3 dagers bo hjemme leir
En tanke som kom fra en av 
våre medarbeidere i Albania 
sist vår etter at vi hadde hatt 
et påskemøte i Risili, var om vi 
kunne ha en bo hjemme leir for 
barna i landsbyen. Slik ble det, 
rett etter at barna fikk sommer-
ferie var vi i gang.
50 barn fra 8-13år var nok, ten-
kte vi. Men da påmeldingen var 
over, hadde vi 64 barn fra 6-13 
år. 
Dagen kom og 2 timer før vi 

startet sto over halvparten av 
barna klare utenfor lokalet og 
ventet. De var så spente.
Vi var 14 voksne som skulle 
være sammen med barna disse 
tre dagene. For en opplevelse 
det ble for barna, og oss voksne. 
Det var lek ute og inne, konkur-
ranser, sang, andakt, dans og litt 
kreativt.  Som avslutning hver 
dag, spiste vi sammen. Fantas-
tisk å se hvordan barna koste 
seg, de var så blide og glade.

I denne landsbyen hadde det 
aldri vært noe opplegg for barn 
foruten det som Team Albania 
har hatt der de siste årene. 
Det merker vi, for disse barna er 
ikke bortskjemt med aktiviteter. 
Alt er moro, og bare det ved å 
trille en terning er spenningen 
på topp.
Folkene i Risili har nok fått en 
spesiell plass i hjertene vår.



Hjelpesendingene
I 2019 har vi sendt to hjelpesendinger. I mars og i 
september ble alle eskene pakket på paller av en 
stor gjeng menn på Strand.
 Her er Team Albania så heldig å få låne plass til 
alle pallene i noen dager, to ganger i året. Stor 
takk til Arbor v/ Bjørn Tovsen.
 På kleslageret pakkes det klær hele året. Vi får 
masse fine klær, sko, sengetøy, håndklær mm. 
Alt blir pakket i bananesker, teller innholdet og 
skriver på eskene og nummerere de.
Tre av damene i butikkene gjør dette to dager i 
uka.
Vi må gjøre det slik, for å kunne beholde innfør-

selslisensen til Kosovo som vi er så privilegerte å 
ha. 
Kjøkkenting sender vi også, det blir også pakket i 
bananesker og nummerert på samme måte. En til 
to damer gjør dette to dager i uka. 
I 2019 har vi pakket og sendt 1700 banane-
sker. Det er mange timer med pakking, men så 
meningsfylt det er når vi vet at det er store behov 
og så mange som trenger det.

HUSK: Vi tar imot hele og rene klær, sko, sen-
getøy, håndklær m.m. hele året i butikkens 
åpningstider.



Donasjon fra Dental Sør

I mai, kom det en mail fra tann-
lege Hans Henrik Nøstdahl. Der 
var det en link til Dental Sør, 
som skulle donere en del tann-
pleieutstyr til ideelle organisas-
joner. Dette var jo midt i blinken 
for oss, i forhold til tannlege-
kontoret, som vi har i Drenas, 
Kosovo. 
Stor ble derfor gleden da vi før 
sommeren fikk beskjed fra Den-
tal Sør om at vi var en av tre, 
blant mange søkere, som ville få 
tildelt utstyr. 
I juni kom Ivar Hokland, fra 
Dental Sør, med en stor gave til 
oss. Det var en mengde tan-
npleieprodukter, nesten 5000 
enheter, pluss en del t-skjorter. 

Dette var rett før sommerturen, 
og vi fikk derfor pakket en del 
ned i koffertene våre.  Resten 
måtte gå med traileren som vi 
sender på høsten.
Da vi kom til tannlegekontoret 
i Drenas og fortalte om alt vi 
hadde fått, og pakka ut det vi 
hadde med, ble det stor jubel. 
De kunne ikke forstå at noen 
kunne gi bort slikt. Tannlegen, 
Manushasje, utbrøt da hun så 
produktene: «dette er bare 
slikt som rike folk her i Kosovo 
bruker. Og så har vi fått det for 
å gi det bort til de fattige! Det 
er helt fantastisk.»
Slike donasjoner, som vi fikk her 
fra Dental Sør, er selvfølgelig 

til stor glede for en liten organ-
isasjon som Team Albania. Her 
har de tydeligvis forstått at alt 
vi får, kommer fram til de som 
trenger det.
Vi vet at tannlegekontoret er 
en utrolig viktig del av det 
arbeidet som vi kan hjelpe de 
fattige med. Hver lørdag stiller 
tannlegen og tre assistenter opp 
og tar imot pasienter, som aldri 
hadde hatt mulighet til å få 
noen tannbehandling.
Dere som ønsker å høre mer 
om tannlegekontoret og det 
arbeidet som gjøres, spør en av 
oss i styret. Vi forteller mer enn 
gjerne.



Huset til Imer og Zelije og barna er endelig ferdig
Imer er en av de som alltid 
hjelper med lasta som vi sender 
til Kosovo, han er alltid bli og 
hjelpsom. 
Han og familien har faddere i 
Norge gjennom Team Albania, 
så en gang pr mnd. får de en 
kasse med mat til 50 euro.
Vi har visst at huset han bodde 
i var elendig, men han spurte 
aldri om hjelp til det. Vi har 
besøkt de mange ganger.
I august 2018 hadde vi 
muligheten til å begynne med 
restaureringa. Vi startet på 
toppen med å legge nytt tak. 
Xhemail gjorde jobben, Imer 

hjalp til.
De hadde ikke innlagt vann, 
ei heller bad, så det ble neste 
prosjekt. Da var det jubel når 
badet var ferdig og de kunne 
dusje. Veggene i rommene ble 
pusset samtidig.
Inngangsdør og vinduer var 
neste. Så måtte gulvene rives 
opp, alt var råttent. Det var til 
og med en orm som hadde hatt 
hiet sitt under gulvet. Hamsen 
lå igjen når de rev opp gulvet. 
Så ble gulvene støpt og laminat 
ble lagt. Kjøkkenskap og benk 
ble kjøpt og kom på plass.
Dørene til rommene ble kjøpt 

og kom på plass. Vi sendte 
senger og ett par bord ned med 
hjelpesendingen. Så var alt 
ferdig. 
Her var gleden stor kan dere tro. 
Det var veldig fint å for oss å 
komme nå i september å se. Alt 
var helt strøken hos de. 
De har fått et varmt, tett hus og 
ikke minst, med vann inne. Her 
er det meste gjort med penger 
fra bruktbutikken. 
Inngangsdøra er gitt av ei som 
ønsket penger til Team Albania 
som 70 årsgave. 

Aferdita og Xhemail..

..som jobber for oss i Kosovo, 
fikk i våres sitt fjerde barn. En fin 
jente, Medina.
Tross graviditet og fødsel har 
Aferdita jobbet på tannlegekon-
toret, og delt ut klær til famil-
iene. 
Xhemail styrer det hele, og den 
praktiske mann som han er, fikser 
han det meste. 
Han fikser vannpumper, restaure-
rer hus, kjører til lege, i tillegg til 
at han er en utmerket tolk.
Team Albania er heldig som har 
dem. 



Litt om Mentor, Sirma og to barn! Som har fadderfamilie fra Steinkjer

Mentor har vi kjent i 25år, fra 
han var en ungdom. Han er en 
av Nesrinas tre gutter. Alle tre 
har en funksjonshemming.
Vårt første møte med famil-
ien var et trist syn. De bodde 
i et skur med jordgulv og en 
striesekk til dør. Derfor ble en 

dør den første hjelpen fra oss. 
Siden har vi fulgt opp med mye 
hjelp.
I dag bor Nesrina og to av søn-
nene i en halvdel av huset, og 
Sirma, Mentor og barna i den 
andre delen.
De har ekstremt lite, men er 
utrolig takknemlige for all 
hjelp. De får 50 euro i måned-
en til mat, fra fadderfamilien. 
Vi, Team Albania, besøker dem 
ca. to ganger i året. Hver gang 
med hilsen fra fadderne med 
spørsmål om hva de trenger. Sir-
ma er flink til å svare. En gang 
ønsket de en seng, en gang 
en bokhylle, så dyner, hjelp til 
skoleklær til barna.
Sirma har veldig dårlig syn men 
leser noe. Hun er fantastisk 

dyktig med barna, og snill, med 
en litt vanskelig svigermor. Hun 
gjør det beste ut av det lille de 
har. Det var for øvrig hennes 
svigermor, som ba så pent om 
de kunne få en seng. Sirma 
lå på murgulvet om natta. Vi 
spurte fadderne, og de sa JA! 
Sirma er veldig klar over at hun 
får hjelp av fadderfamilien, og 
hun er så glad for dem.
Nå står nytt bad for tur. Det er 
det Team Albania som koster. 
Sirma ønsker seg en vannkran 
på kjøkkenet. Det skal hun få. 
Dette jo ting som for oss er helt 
naturlig.
Dette var en liten fortelling om 
en familie, av veldig mange.

Eivind og Lisbeth Thøgersen

Siden 1998 har Eivind og Lis-
beth vært med i styret for Team 
Albania. De har vært gode med-
spillere i gruppen. Vi har hatt 
mange fine samtaler i disse 
årene.
De har vært med til Kosovo og 
Albania, de har sett behovene på 

nært hold. I alt vi har planlagt 
har de alltid vært veldig positive.
Da de i februar i år takket for seg 
i styret pga av helsa, ble det litt 
tomt. 
I september døde Lisbet etter en 
tids sykdom. VI i Team Albania 
lyser fred over hennes minne.

Til begravelsen var det ønsket 
en gave til Team Albania og Den 
Evangelisk Lutherske Frikirken 
misjon. Team Albania fikk 9000,-
kr. i gave.

Team Albania takker familien 
Thøgersen for gaven.



Bilder fra Kosovo og Albania september 2019
Fotografert av Lisbeth Felida Aabjørnsrød

Mennesker! Jeg møtte så mange fantastiske mennekser i Kosovo og Albania. Hun første her, kom bort til 
meg på gaten i Vlora og spurte om å bli fotografert. Hun andre traff vi i Risili. Og han siste var med på 
turen med de gamle.  Alle sammen ville gjerne bli fotografert og alle var veldig takknemmelige!

Og barna stod i kø for å bli fotografert! Her er noen fra familier vi besøkte, noen fra barnemøte i Risili og 
noen av sigøynerbarna i Elbasan.



Til slutt vil jeg gjerne takke Team Albania for at jeg fikk bli med på denne turen! Det er en helt fantastisk 
opplevelse å være fotograf når folk er så takknemmelige for å bli fotografert! Tenk at jeg kan være med å 
gjøre noe for andre - bare ved å ta bilder! Tusen tusen takk!!!

Og jeg var så heldig å sitte foran på alle kjøreturene! Man ser mye fint langs veien i både Kosovo og 
Albania! Ting som ikke man ser så ofte her hjemme :-)

Og jeg traff også noen dyr! Det var mange høner, men denne her utmerka seg! Og siden jeg er ganske 
kattegal, ble jeg veldig betatt av denne lille. Og skilpadda måtte vi stoppe for når den ville over veien, 
da måtte jeg jo ut for å fotografere den! Litt naturbilder ble det også - jeg er litt svak for visne blomster.



Tur med de gamle
I god tid før avreise, var fest-
kledde turdeltakere møtt fram, 
og stemningen var det ingen 
ting å si på. Forventningene var 
store, da dette er den ene turen 
mange av dem opplever i løpet 
av året. Det er blitt en tradisjon 
nå at Team Albania arrangerer 
en slik tur for «de gamle som 
spiser på Kristal».
Denne høsten gikk turen nor-
dover til Durrës, med besøk på 
arkeologisk museum og til ut-

gravinger av et gammelt amfite-
ater, en arena som i sin storhet-
stid hadde plass til 15-20.000 
tilskuere. De eldre er interessert 
i historie, og for oss alle så var 
det spennende både å lytte til 
det som ble fortalt og å se på 
gamle skatter som nå var gravd 
fram, samlet og stilt ut.
Turen er også like mye, og 
kanskje vel så mye, praten med 
hverandre, og timene i bussen 
med sang og musikk av og med 

Reli og Aida. Da kan lydnivået 
bli ganske høyt! Og for ikke å 
glemme maten! Det var kaf-
fepause på formiddagen, og en 
fantastisk middagsbuffet tilg-
jengelig for oss alle på et hotell 
i Durrës før bussen brakte oss 
trygt tilbake til Vlora. Det ble 
virkelig en god og innholdsrik 
dag; en festreise!



Sigøynerarbeidet i Elbasan

Vi er så heldig å få besøke barna i Elbasan. Hver 
skoledag hele året får sigøynerbarna et varmt 
måltid midt på dagen.
For mange av dem er dette det eneste måltidet 
de får. Noen er helt glupske når de får mat, ber 
om en porsjon til og en til..
Ola og Ilir som leder dette har det veldig hektisk 
i den tiden det står på å gi mat til 30 -50 barn. De 
gjør en kjempejobb.

Maten de får blir betalt av Barnekirka i Kragerø 
Frikirke, firma .... og med penger fra bruktbutik-
ken.



Team Albania  1994 -  2019 = 25 år!
Da vi etter et par års forbe-
redelse reiste til Albania, 17 
personer, i juli 1994 tenkte 
vi ikke tanken om at dette 
skulle vi gjøre i 5-år eller i 
alle fall ikke 25 år.
Men albanerne krabbet under 
huden og inn i hjerte på oss. 
Fra det at Gud kalte oss til å 
be for albanerne i 1991, til 
der vi er i dag er bare fantas-
tisk.
Vi har vært kjempeheldig, at 
så mange har engasjert seg 
gjennom årene som vi har 
holdt på med så mange for-
skjellige ting. De som sitter 
sammen med oss i styre har 
vært der i 15, 20 og 25 år.
Andre medarbeidere har vært 
med i fra 3 til 12år. Team Al-
bania har vært velsignet med 
en trofast gjeng.
De første årene vi var i Alba-
nia kjørte vi ned med biler og 
fylte de med klær og ting til 
sykehus, mm. De siste årene 
har vi for det meste fløyet 
ned fire ganger i året og 

sendt ned to fulle trailere i 
året.
De første årene hadde vi 
gatemøter med dans og 
drama som samlet mange 
mennesker. Delte ut bibler i 
landsbyer og mye mer. Besøk-
te barnehjem og sykehus.
Kontaktene vi hadde i 1994 
har vi fortsatt. Misjonærene 
Jorid og Ned Spiecker har 
vært der i alle disse årene 
og vært trofaste medspillere, 
rådgivere og venner.
I 2000 var vår første tur til 
Kosovo, da møtte vi en slag-
mark. Etter krigen som sluttet 
i 1999 var det nesten bare 
ødelagte hus. 
Folk hadde nesten ingen ting. 
Mange bodde i telt, vi star-
tet å samle inn penger til å 
bygge hus, og å kjøre hjelpe-
sendinger. 
 I Albania og Kosovo har vi 
bygget flere hus, restaurert 
hus, laget nye toaletter på 
skoler, hjulpet folk med syke-
hus besøk, med viktige me-

disiner og operasjoner, hjul-
pet folk med tannproblemer 
på Team Albanias tannlege 
kontor i Kosovo. 
Etter hvert begynte vi med 
fadderfamilier og med hjelp 
til unge for å studere. Minst 
en gang pr.år. besøker vi alle 
fadderfamiliene våre i Kosovo 
og Albania.
 I 2010 satset vi stort da vi 
startet med bruktbutikk. Det 
har for Team Albania vært en 
kjempesuksess. 
Det bringer inn mye midler 
vi kan hjelpe med. Vi har fått 
mange flere medarbeidere. 
Vi er til sammen 25 som er 
engasjert i butikken. Er det 
ikke flott! Vi ser fremover og 
håper å hjelpe i mange år. 

 Takk til alle som har støttet 
Team Albania i bønn, med 
ting, klær, hjemstrikkede sok-
ker og votter, 
og med penger i disse årene, 
uten dere hadde det ikke godt 
å drive som vi gjør.

Team Albania vil også takke..

.. Lisbeth Felida Aabjørnsrød som i mange år 
har satt sammen nyhetsbrevet vårt og gjort at 
det blir så fint. 
Vi vil også takke henne for at hun ble med på 
Team Albanias høsttur som fotograf. Takk for 
alle de fantastiske bildene du tok.



25- årsjubileet
For oss i Team Albania var det 
en glede at vi kunne feire 25 
årsjubileet nettopp i Albania og 
Vlora.
Det gjorde vi i september. Da 
var vi 9 personer fra Team Alba-
nia pluss en fotograf. 
Vi hadde invitert alle som på 
en eller annen måte hjalp oss, 

40 stykker ble vi, med små og 
store. 
Det var veldig hyggelig å kunne 
takke de med et synlig bevis 
på hva de betydde for oss som 
gruppe i den jobben vi gjør i 
Albania.
Herta som tolk, Diana og Bujar 
som ledere for de gamle og 

fadderfamiliene, 
Jorid og Ned som trofaste 
støttespillere og mange andre. 
Alle fikk et lite diplom. 
Det ble også tid til litt albansk 
dans og sang.  Vi hadde en veld-
ig hyggelig kveld med mimring 
og mange godord begge veier. 

Aurel og Aida Duro m/fam.

Det er et privilegium å tjene sam-
men med Team Albania med våre 
gaver (drama, dukker, sanger osv.) 
Når Team Albania kommer med 
hjelpen til fattige og trengende, 
deler vi evangeliet på en kreativ 
måte til barna og voksne. 

Vi elsker dette samarbeidet, der 
mennesker kan bli berørt av Guds 
kjærlighet på både en praktisk og 
åndelig måte. Er ikke dette evan-
geliet?
Så takk til Team Albania for invitas-
jonen som gjør oss til en del av det 
Gud gjør gjennom dere, i vårt eget 
land.

Hilsen fra Albania av Aurel og Aida

«Hver av dere skal bruke hvilken gave dere har mottatt for å tjene andre, som trofaste forvaltere av Guds nåde i 
dens forskjellige former». 1.Peter 4:10.



Butikken!
Litt om butikken i år også.

Her går det unna! Så mye vi har 
fått dette året. Det er lenge til 
vi blir «arbeidsledige». Veldig 
bra at dere tenker på oss. Det 
er butikken og alle giverne, som 
gjør at vi kan hjelpe så mange. 

Noen ganger når vi kommer 
inn på «kjøkkenet», så støn-
ner vi. Hvor skal vi begynne. 
Så går det et par timer, og så 
ser vi hvor mye som er ryddet. 
Mange flinke folk, som vet hva 
de skal gjøre, og som gjør det 
med glede. De vet hvor godt det 
kommer til nytte.

Butikkbil

I September gikk Team Albania til innkjøp av en butikkbil, en va-
revogn, en sårt trengt sådan.
Behovet har vært der veldig lenge, men vi har syntes det har vært 
vanskelig å bruke penger til det.  
I forbindelse med butikken henter vi møbler og ting, kjører på søp-
la m.m. Nå forstår vi ikke helt at vi har klart oss uten den!



 2018 2017

Inntekter:  
Salgsinntekter butikk  1 025 657 1 037 225
Faddergaver 304 062 291 470
Diverse gaver, kollekter m.m. (note 1) 142 600 191 154
Annonseinntekter 0 0
Reiseutgifter innbetalt fra deltakere 23 578 23 037
Medlemskontingenter 0 0
Renteinntekter 61 82
Sum inntekter 1 495 958 1 542 968
 
Utgifter:   
Overført til fadderfamilier 390 154 385 548
Hjelp og støtte til andre (note 2) 586 634 573 302
Studentstipend 12 547 28 099
Husleie, strøm og driftsutgifter Sluppan 193 136 194 888
Transport- og reisekostnader 245 634 200 605
Husleie, lønns- og adm.utgifter i Kosovo 118 483 97 016
Arrangementer, nyhetsblad, gebyrer mm. 23 994 33 053
   
Resultat −74 622 30 458
  
Eiendeler:   
Bankinnskudd og kontanter 38 002 90 400
Lån til studenter og andre 428 841 442 366
Kortsiktig tilgodehavende 533 752
Sum eiendeler 467 376 533 518
  
Gjeld og egenkapital:   
Egenkapital 1.01. 533 518 503 060
Årets resultat −74 622 30 458
Sum egenkapital 458 896 533 518
  
 Gjeld:   
Kortsiktig gjeld 8 480 0
Sum gjeld 8 480 0
  
Sum egenkapital og gjeld 467 376 533 518

  
Note 1 
Av større gaver kan nevnes: Julemataksjon kr.63.000, minnegaver/70årsdag-gaver 
28.000.
   
Note 2   
De største postene er: Mat til gamle i Vlora kr. 84.000, hus til Imir Elshani kr. 63.000, 
Operasjon Vjosa kr. 48.000,  Mat til sigøynere i Elbasan kr. 35.000, julemataksjon kr. 
91.000, helsehjelp Aida og Ola kr. 40.000, bil Ola/Ilir 16.000.  
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Takk!
-for kollekten julaften 2018 i 
Kragerø Frikirke.

-for stadige bidrag til mat-
programmet i Elbasan fra 
Barnekirka i Kragerø Frikirke.

-for minnegaven etter Lisbeth 
Thøgersens bortgang.

-for gaven fra Daniel, som gav 
10% av konfirmasjonsgaven 
sin til Team Albania.

Sponsor:

Er du tannlege og har sansen 
for hjelpearbeid?

Kunne du tenke deg å bruke 
noen dager i Drenas, Kosovo, 
på Team Albanias tannlege-
kontor.
Da vil vi gjerne høre fra deg. 
Ring oss på tlf. 90766671 
el. e-mail.  teamalbania94@
gmail.com      
Du finner opplysninger på 
Facebook, på Team Albanias 
hjelpearbeid.

Julemat- pengeinnsamlinga 

I år igjen skal vi samle inn 
penger så de som trenger en 
mateske til jul skal få det. Vi 
har mange på listene våre 
og håper å få inn penger til 
å dele ut 200 matesker. En 
eske koster kun 300,-kr. Team 
Albania er med på utdelinga. 
Se for øvrig bildene fra 2018 i 
bladet.

Vi trenger deg!

Har du lyst til å engasjere 
deg, er du velkommen. 

Ta kontakt med en av oss 
i styret:

Målfrid og Per Nordli,
Helle
Tlf. 99 62 08 64 / 90 76 66 71

Inger-Lise og Morten Berntsen,
Porsgrunn.
Tlf. 92 41 11 76 / 48 18 65 79

Jorunn Amundsen,
Kragerø.
Tlf. 91 59 57 44

Liv og Dag Aabjørnsrød,
Porsgrunn.
Tlf. 93 80 64 47 / 95 22 05 46

Team Albanias bruktbutikk:
Kragerøveien 423, Kragerø
Tlf.: 92980109

---------------------------------------

Ønsker du å støtte 
oss økonomisk?

Merk det gjerne med det 
du vil pengene skal gå til.

Konto: 2655 60 65453
Vipps: 95771

---------------------------------------

Åpningstider i
bruktbutikken:

Mandag: kl. 11.00 - 14.00
Tirsdag: kl. 11.00 - 14.00
Onsdag: kl. 11.00 - 14.00
Torsdag: kl. 15.00 - 19.00
Fredag: kl. 11.00 - 14.00
Lørdag: kl. 11.00 - 14.00

Per T. Nordli Målfrid Nordli Inger Lise Berntsen Morten Berntsen

Jorunn Amundsen Liv Aabjørnsrød Dag Aabjørnsrød

Styret i Team Albania
De fleste i styret jobber også i butikken.
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