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Ønsker du å støtte oss økonomisk? Merk det gjerne med det du vil pengene skal gå til.
“Team Albanias” konto 2655 60 65453 el. vipps 95771

JULETUR og mateskeutdeling
I mange år har vi hatt juletur og mateskeutdeling.
Det er en fin og spesiell opplevelse for de som
er med. Julen 2019 var det to av Team Albania
styrets medlemmer som sammen med en datter
og et barnebarn reiste fra Norge.
Her er noen ord fra dem: For en gutt på 10 år er
det utrolig spennende. Alt er forskjellig fra Norge,
i Kosovo og Albania. Benjamin, som har sett
masse bilder og vært 2 ganger før i Albania, syntes det var veldig annerledes å være i Kosovo «Jeg hadde aldri trodd de var så fattige». «Også
en gang vi var på besøk hos en familie måtte jeg
på do, så skulle han gutten som bodde der følge
meg for jeg visste ikke hvor det var. Han syntes at
det var kjempeflaut å vise meg doen for det var

en utedo og fordi den var skikkelig skrøpelig og
uten dør. Selve doen var planker på hver side over
et hull i jorden. Mange av familiene vi besøkte
hadde veldig dårlige doer og bad, i tillegg til at de
hadde lite mat. Det var veldig gøy å være med å
gi ut mat og sånn, også fikk jeg noen nye venner.
Det var gøy!»
Vi var heldige som fikk bo i huset til Xhemail og
Aferdita mens vi var i Kosovo, det var utrolig fint
og godt å være sammen. De er så gjestfrie og gjør
en fantastisk stor jobb for Team Albania. Det er
gøy å se dem i aksjon. Vi er så glade og takknemlige for at vi har fått dele denne opplevelsen som
familie.

I Kosovo og Albania hadde vi julemøte og mat–
utdeling. I Kosovo delte Benjamin, sammen med
guttene til Xhemail ut 120 julestrømper med
godterier til barn, samtidig som familiene fikk
matesker. I Albania fikk barna et par sokker, en
lue eller pulsvanter. Alle voksne fikk sokker. Fantastisk å dele ut hjemstrikkede sokker, luer mm.
Tusen takk til dere som strikker.

Skoleutstyr
Ikke alle barn i Albania har
mulighet til å få skoleutstyr til
skolestart. I år var skolene i
Albania stengt fra midten av
mars og ut skoleåret. Det var
ekstra viktig å ha skolesakene
i orden til skolestart. De siste
årene har Team Albania sponset
ca. 25 barn i Vlora med utstyr.
Diana og Bujar kjøper det inn
og deler ut til barna. Uten det
ville kanskje disse barna gått på
skolen uten skrivesaker, gymtøy, innesko m.m. Godt Team
Albania kan hjelpe.
Takk til Diana og Bujar som gjør
denne jobben.

Å samle folk til julemøte både i Kosovo og
Albania er skikkelig fint og veldig populært. De
synger og danser og er helt med. En veldig fin
juleforberedelses tid for oss norske. Det er stort
å se alle de glade folka som får matesker. Takk til
alle dere som var med på å gi penger til matesker.
For folkene i Kosovo og Albania er det en stor
julegave.

En spesiell tid

At vi har hatt noen spesielle
måneder er vi vel alle enige om.
I et vanlig år er noen fra Team
Albanias styre, i Kosovo og Albania fire ganger i året.
Siste tur var i desember 2019.
Siden den gang har kommunikasjonen med våre folk i Kosovo
og Albania vært på Viber og
Facetime. Vi har kunnet følge
restaurering og bygging av hus
live på skjermen. Det er fantastisk at vi har de mulighetene.
Men møte med menneskene,
alle smil, tårer, håndtrykk,

klemmer og lukten, det savner
vi veldig. Vi er veldig heldig som
har noen flotte medhjelpere i
Kosovo og Albania. De har fulgt
opp familiene og fortalt oss
hvordan det står til. Covid-19
har rammet mange også der.
Det er flere av de vi kjenner som
har vært syke. Våre folk forteller
at arbeidsledigheten brer om
seg. De som hadde en liten jobb
noen dager iblant, har ingenting
nå. For dem var det den eneste
inntekten de hadde å livnære
seg med. Vi vet at dette året

blir vår julegaveaksjon med
matesker ekstra viktig.
De siste månedene har vi
fokusert mye på mat til familier.
Den første matutdelingen hadde
vi rett over påske, siden da
har det blitt mange. Mange av
dere var med på å gi penger til
matesker. Tusen takk til dere
alle. Totalt har vi delt ut ca. 300
matesker siden først i april. Ca.
halvparten fikk vi fra dere som
gav, resten fra butikkassa.

Kjøleskap
Sommeren i Albania er veldig
varm. For å oppbevare maten
må de, som oss, ha kjøleskap. Vi
fikk en rørende melding fra to
av våre medarbeidere i Albania
i sommer. En av Team Albanias fadderfamilier, en enslig
mor med tre barn hadde ikke
kjøleskap, bare et eldgammelt
et som nå var gått i stykker.
Mor i huset fortalte til våre
medarbeidere, at nå var barna

i skogen for å plukke oregano.
De ville selge og spare til nytt
kjøleskap. Det vil si at kanskje
om fire fem år ville de ha tjent
nok. Barna visste at de ikke
hadde penger og prøvde å gjøre
noe for å hjelpe. Heldigvis fikk
Team Albania høre dette, og
hadde mulighet til å hjelpe. De
kunne jo ikke vente flere år på
å oppbevare maten. Gleden var
ubeskrivelig stor da de fikk nytt

kjøleskap.

Restaurering av hus
I Kosovo har vi restaurert et hus
til en familie på 8. Etter å ha
besøkt familien mange ganger,
så vi at vi ikke kunne vente med
å hjelpe dem. Taket lakk, de
bodde på to rom, men hadde et
rom til i huset som hadde stått
uferdig i mange år pga økonomien. De hadde et lite rom til
bad, men det var ikke wc eller
dusj. I sofaen satt du med knea
under haka, den var helt utslitt,

til og med i bordet var det en
slitt grop. Ikke hadde de vann
inne. Alt var elendig.
I sånne situasjoner er vi utrolig
glade for at vi har mulighet til å
hjelpe.
Xhemail, vår mann i Kosovo er
utrolig flink. Han kan det meste
innen byggebransjen i Kosovo.
Han fant ut hva kostnadene
ville bli, og vi tenkte, dette må
vi klare. Noen penger ble samlet

inn, og resten ble penger fra
butikken.
Taket ble nytt og tett, vinduer,
dører, gulv, bad, varmt vann, alt
ble fikset. Til slutt kjøpte vi sofa
og bord. Køyesenger, som vi
hadde sendt med hjelpesendingen vår, kom på plass i det nye
rommet. Familien trodde nesten
ikke det var sant alt det som
skjedde, så glad de ble. For en
glede det er å hjelpe.

Et rop om hjelp!
En dame som vi har kjent siden
hun var ung jente, har hatt en
veldig vanskelig situasjon. Hun
og mannen og de fire barna ble
henvist til et lite rom i huset
mannen hadde vokst opp i.
Årsaken var at yngste sønn i
huset giftet seg og skal da ifølge gammel tradisjon ha huset
og ansvaret for sine foreldre.
Da skal de andre brødrene med
familier være ute av huset. Her
ble det veldig vanskelig fordi de
ikke hadde mulighet til å få seg
noe hus av forskjellige grunner.
Familien har vært Team Alba-

nias fadderfamilie i mange år.
Så tilslutt så de ingen annen
utvei enn å be TA om hjelp.
Mor og et av barna er ikke helt
friske, vi kjente bare at vi måtte
prioritere. Prøve å hjelpe med
hus. De hadde tomt, og det er
mer enn halve summen. Noen i
familien ville være med å hjelpe
økonomisk og noen med materialer. Xhemail startet i august.
Da begynte de å grave og planere. Mannen i huset har hele
tiden vært med og hjulpet, det
har vært veldig positivt for ham,
og penger spart for Team Alba-

nia. I disse dager er huset ferdig.
Utrolig bra å vite at familien
får komme inn i nytt hus. At de
får fred og ro i eget hus. Totalt
har huset kostet 200 000,-kr.
I sammenlignet med norske
forhold er ikke det prisen for et
bad en gang, så det er mulig å
hjelpe familier til adskillig bedre
boforhold.
Familien takker veldig for den
muligheten de har fått til et
bedre liv. Så om du har handlet i
butikken eller har gitt ting vi har
solgt. Tusen takk, du har vært
med på dette! Er det ikke flott!

Vjosa, en av våre tidligere studenter
For noen år siden, da vi hadde studenter som vi
støttet, var en av de første studentene Vjosa, fra
en landsby i Drenas. En flott ung dame som var
målbevisst på hva hun ville utdanne seg som.
Hun ville bli sosialpedagog som det heter i Kosovo. Hun fikk først jobb på en førskole, men etter
en tid ble smertene i den ene hoften hennes helt
uutholdelige for henne. I Kosovo kunne ingen
hjelpe henne. Via Jorid Spiecker, som er misjonær
i Albania, fikk hun operasjon på et sykehus i Albania. Hun ble helt god. Hun giftet seg og fikk barn,
en fin jente. Fem år etter første hofteoperasjon
måtte hun ha ny operasjon. Hun var heldig og fikk
operasjon på samme sykehus med samme gode
lege. Begge operasjoner var med økonomisk hjelp
fra Team Albania. I mars i år fikk hun en gutt. Hun
har nå skrevet en master, og i dag har hun jobb på

en skole for barn med spesielle behov. Vi synes
det er helt fantastisk at Team Albania har kunnet
være med å hjelpe Vjosa til der hun er idag.

Barnekirka i Kragerø Frikirke/Sigøynerbarna i Elbasan
I de fleste nyhetsbrevene våre står det takk til
Barnekirka, Kragerø, for penger til matprogrammet i Elbasan. De har i mange år bidratt til at ca.
35 sigøynerbarn får spise et varmt og næringsrikt måltid alle skoledager hele året. Pengene
blir samlet inn via en støvsuger når Barnekirka
har sine samlinger søndag formiddag, og når
de innbyr til familiegudstjenester i Frikirken.
Da klirrer og rasler det i støvsugeren til barnas
store fornøyelse. «Gullsugeren» er skrubbsulten
når den tas fram, og barnekirkebarna prøver å
dempe sulten og mater den med både mynter og
sedler!

Men så kom pandemien og satte en grense for
samlinger inne, senere for antall... Og sigøynerbarna i Elbasan var i like stort behov av mat som
ellers! Hva nå? Hjelpen kunne ikke stoppe!
Så ble det annonsert «misjonsløp» en lørdag,
ute i det fri, med sponsorer pr. tilbakelagt runde.
Ca. 30 små og store samlet seg til løp, lek og
grill, og klarte den formiddagen å løpe inn kr.
5.250,- til matprogrammet i Elbasan, et prosjekt
Barnekirka fortsatt vil gi sin støtte til gjennom
ulike tiltak.
Team Albania ønsker å takke for kjempeinnsats,
iver og trofasthet!

Strikkedamer
Ennå en gang kan vi her i nyhetsbrevet gi takk til dere som trofast strikker, sokk på sokk. Vi er imponert. Nye sokkestrikkere har også kommet til. Dere skal vite at det kommer utrolig godt med. Varme
føtter er viktig og godt, det er du som strikker med på å gi! Gensere, skjerf og luer har vi også fått.
Tusen takk til dere som bruker tid på dette til de som trenger det.
I juni pakket noen av damene i Team Albania alle sokkene vi hadde fått inn til da. De er sendt ned og
blir delt ut nå til jul i Kosovo.

Sirma og Mentor. Vlora, Albania.
Dette blir en fortsettelse fra
blad 2019. der skrev vi om Sirma som ønsket seg vannkran
på kjøkkenet. Denne familien
har vi kjent i mange år. Mentor
i 26 år, og Sirma, siden de giftet
seg. De har det veldig vanskelig bl.a. fordi Mentor har problemer med å få jobb.
De hadde et bad, men vegger og tak var fulle av mugg.

Inventaret var helt utslitt, og
døra fra kjøkkenkroken var
råtten. Med to kjekke barn, som
begynner å bli ungdom, så var
situasjonen helt uutholdelig.
Vi i Team Albania så at her
trengtes det hjelp.
Badet ble tømt og pusset opp
fra grunnen av. Alt nytt. Fliser
ble lagt opp på halve veggen
og baderomsinventar ble kjøpt

Altin Gjoka! Vlora, Albania.
Nesrina er ei dame som vi har
kjent, og hjulpet i 26 år. Hun
har 3 utviklingshemmede gutter. Eldste sønnen, Mentor, er
gift med Sirma, som vi har et
stykke om i bladet her.
Den mellomste av guttene,
Altin, døde i sommer. 22-07.
Han fikk leverkreft og var veldig dårlig. Han ble innlagt på
sykehuset i Tirana, men ville
ikke være der uten mamma.
Altin var ca. 40 år, men fungerte som et barn.

Siden dette er en familie som
er helt avhengige av hjelp fra
Team Albania, så er det spesielt når noen går bort.
Team Albanias medhjelpere i
Albania, Jorid og Ned Spiecker,
samt Bujar, var til stor hjelp
den korte tiden han var syk, og
ved begravelsen. Team Albania
bidro sammen med fadderfamilien deres i Norge, slik at han
kunne få en verdig begravelse.
Vi lyser fred over Altins minne.

og montert. Det ble kjempefint.
På «kjøkkenet» ble det god
benk med oppvaskkum med
varmt og kaldt vann. Sirma ble
helt på gråten. De hadde aldri
hatt noe så fint. Vi er veldig
glade for at vi fikk gjort dette.
Nå har ungdommen, som er ei
jente og en gutt, et ordentlig
sted å få stelt seg.

Hjelpesendinger
4-5 damer pakker jevnt og trutt
klær, sko, sengetøy, kjøkkenutstyr, kopper og kar! Når tiden i
vinter nærmet seg at lageret var
fullt, var vi ferdig med vårens
sending 760 bananesker. 4 mars
ble den hentet, og 12 mars
stengte jo nesten alt ned. Spenningen var stor. Hva vil skje,
kommer lasten ned til Kosovo.
Så glade vi ble da meldingen fra
Xhemail kom, at nå var hjelpesendingen kommet til tolla i
Kosovo. Nå var jobben å få alt
på lageret i Drenas og pakke
det videre til familier. For første
gang siden vi fikk lager i Kosovo, kunne ikke familiene komme

til lageret å få klær. Aferdita
fikk nå en mye større jobb med
å dele ut klær. Men som hun sa,
det gjør jeg med glede. Hun fikk
litt hjelp av to damer. Og det
ble pakket i dager, til 184 familier, det er en veldig stor jobb.
Vi stopper ikke å pakke, selv om
koronan er der fortsatt.
Behovene er store og vi bytter
litt på folkene som får klær
og hjelp. Det nærmet seg ny
sending i september, vi hadde
pakket 835 bananesker som var
klare. 9 september forlot alle
bananeskene Norge. Det var like
spennende nå om de kom frem,
situasjonene var og er fortsatt

usikker i hele Europa. Vi kunne
ikke vite 100% om hjelpesendingen kom frem til Team
Albanias lager i Drenas. 19 september kom den helt frem.
Afredita har nå samme jobb å
gjøre. Pakke til familiene. Familier kan fortsatt ikke komme inn
på lageret i Drenas. Så glade
vi er for å ha Aferdita som gjør
denne jobben. Hun gjør jobben
med et stort hjerte.
Vi sender også mange esker
som skal til Albania, de blir hentet av våre folk i Albania, noen
esker av gangen.

Vedovner
I Kosovo og Albania brukes vedkomfyrer i landsbyene. Den brukes som oftest til å lage mat på,
og varme opp det ene rommet de er på i den
kalde årstida. Ovnene som de fattige har er som
regel de billigste, og det varer ikke mange år
før de er ubrukelige. To av Team Albanias fadderfamilier trang ny ovn i høst, fordi den gamle
var utbrent. Da er det godt at Team Albania
kan hjelpe, når familiene ikke har mulighet til å
kjøpe. Det blir mye takk og litt tårer.. Nå kan de
lage mat, og de slipper å fryse i vinter.

Ved
Ved er også en viktig ting for ikke å sulte og fryse i vintermånedene. Team Albania kjøper mange vedlass i løpet av vinteren. Vi går som oftest ut på facebook og ber om penger til ved. En fin ting å være
med på. Vil du gi et bidrag til ved så bruker du vipps el. kontonummeret som står her i bladet. Merk
med VED.

Bruktbutikken

Vi måtte stenge bruktbutikken i våres. Vi er en gjeng
hvor de fleste er i den såkalte risikosonen. Det var
utrolig spennende hvor lenge dette ville vare. Selv om
det fortsatt er Covid-19 så åpnet vi igjen etter 4 uker
som de fleste andre. Nå håper vi det var den eneste
stenging p.g.a. av Covid-19 vi opplever. Fra da av har vi
hatt et veldig godt salg i butikken. Folk er veldig flinke
til å gi oss ting og tang, klær, sko m.m.

Midt under vårens nedstenging dvs den 22.april skulle
vi ha feiret 10 års jubileum for butikken. Det ble i stillhet, vi hadde planer for litt feiring til gode for kunder
og butikken, men sånn ble det ikke. I høst da vi kunne
være 20 sammen privat hadde vi en liten feiring.
Else en av medarbeiderne skrev et lite stykke til den
kvelden som vi gjengir her:

Bruktbutikken 10 år
Noen av oss husker veldig godt.
Andre, sånne som meg, husker noe.
Jeg husker godt da hyllene i butikken hadde fått innhold og åpningsdagen kom. Det gikk bra.
Butikken bestod jo den gangen stort
sett av det rommet hvor kassa er i
dag.
Der fantes det salong, spisestue,

veggseksjon og småmøbler. Lamper
og pynteting pent dandert, men
veldig trangt.
Kjøkkenet var stedet der det ble
pakket både ut og inn. To ting jeg
husker fra den tiden er kles-stativene som var merket barn, dame
og mann. De tok mye plass.
Bordet ble brukt både til pakking

Fra åpning av bruktbutikkens åpning. 22.04.2010

av klær, som skulle sendes, og til å
sette ting og tang på.
Det var ikke mye plass å boltre
seg på, så det ble skrevet en stor
lapp hvor det stod at bordet måtte
ryddes, sånn at det var klart til
neste gang.
Om vi klarte å overholde det er
HELT borte fra hukommelsen.

Ja det var trangt om plassen, gleden
var derfor stor da døra der varmepumpa er, ble åpnet for at gangen
kunne brukes. Først til pakking av
gaveposer til familier, etterhvert ble
den jo en del av butikken.
Etter det har arealet bare blitt
større, det har også mengden ting
som blir gitt til butikken, for ikke å
snakke om antall kunder.
Det er som et eventyr.
Det er utrolig hyggelig å snakke
med så mange fornøyde kunder.
Jeg husker for noen år tilbake. Tror
det var mor, far og en voksen datter.
De fortalte at de kom fra et sted
Nord på. De handlet så bilen var
helt studd. Da de gikk sa de klart i
fra: Vi kommer tilbake til neste år,
da med takboks. Oppmuntrende.
En annen gang var det noen Norsk
Amerikanere som fortalte at de
hadde fått seg ei hytte et sted i de
Amerikanske fjellene. Den ville de
innrede i Norsk hyttestil. De kjøpte
smijernslamper med rutete skjermer,
åkle, klokkestrenger, duker og pynteting. Alt i en stil som ikke var det
letteste å få solgt. De var så glade
og takknemlige og det var sannelig
vi også.
Tror nesten vi kunne skrive ei bok
om alle de hyggelige opplevelsene
vi har hatt. Når det gjelder dårlige
opplevelser er det greit og ikke
huske.
Så vet vi jo alle at ting ikke gjør seg
sjøl. Det ligger mange, mange tusen
arbeidstimer bak, men så vet vi også

at en ryddig og rein butikk trekker
mye folk.
Det er vel en gjenganger når folk
sier, vi liker Team Albania butikken
for der lukter det ikke vondt og der
er det fint og ryddig.
Uten mannfolka sin innsats hadde
det ikke gått. Da hadde vi «druknet»
i søppel. De gjør de fleste tunge
jobbene, henter møbler og ting.
Triller esker, snekrer hyller og mye,
mye mer.
Det er i årenes løp mange som har
gjort en god jobb. Hva er det som
driver oss???? For de fleste er det
vel tanken på at mange mennesker faktisk er avhengig hjelpen
de får. Mange hadde hatt en helt
annerledes hverdag uten støtte fra
Team Albania.
Så er det et fellesskap. Det er en
følelse av å være med på noe viktig.
På spiserommet er det masse humor
og mange rare historier å høre. Matpausene er et kapittel for seg, kanner merket med sterk og svak kaffe,
noen med sin trauste niste fra boks,
andre med ett skikkelig gourmetmåltid. Det er heller ikke så sjelden
at noen stiller med nybakt kake, da
er det fest! Det er fint å se hvordan
alle har sin spesielle oppgave og tar
ansvar for det.
Rydde i bøkene, bildene, CD ene,
dukene, lampene, vaske opp, rydde
kjøkken, pakke, eller stå i kassa.
Mye vask blir også tatt med hjem
både duker og ting fra kleslageret.
Når en tenker etter er det veldig
mange ting som må gjøres for å

få et godt resultat, men vi er som
poteta, kan brukes til det meste.
Til slutt en liten hilsen:

Ha tro på at du er noe.
At du kan noe.
At du betyr noe.
Gud har tro på deg.
(Else)

TAKK for ALT
Vi er overveldet over alt som har kommet inn i bruktbutikken det siste året. Givergleden er utrolig
stor. Mange rydder og kommer til bruktbutikken med det de ikke trenger. Tusen takk. Det kommer til
nytte og blir til hjelp!
Vi får ting fra Setesdal i vest til Tønsberg i øst.
Bruktbutikkens kunder kommer også fra et stort område. Vi er utrolig takknemlig for engasjementet vi
opplever.

Hva vi tar imot i bruktbutikken og til hjelpesending lurer du kanskje på!
Vi tar imot: kjøkkenting, dekketøy, pynteting, leker, spill, sengetøy, håndklær, dyner, puter, pynteputer,
klær, sko, småmøbler, garn, håndarbeider, stoffer, sysaker, sportsting, cd, dvd, bøker (det kan vi ikke ta
mye av), bilder, lamper, smykker, stearinlys, bleier til barn og voksne m.m.

Team Albania 25 års feiring. Skrevet av Else
Dagen i dag er en merkedag, og vi er samlet til et festlig lag.
Det er veldig så fort som tida går. Tenk at Team Albania er femogtyve år.
Herren en tanke til Målfrid ga. Du skal reise til Albania.
Hun var lydig og fikk med seg flere på lag, og resultatet det kan vi se i dag.
Albania, et lukket land med mye nød, det tente i hjertene en veldig glød.
Herren var med, og la ting til rette. Han ville at de sultne skulle bli mette.
I starten så fylte de henger og bil. De dro gjennom Europa, mil etter mil.
Vi har hørt om problemer og farlige ting, jeg tror at engler omkring de slo ring.
For hjelpen måtte de lidende få, ingenting skulle få stoppe den nå.
Etter noen år ble det land nummer to, denne gang var det Kosovo.
Krig hadde herjet og utarmet landet, de trengte hus, mat, klær og alt annet.
Xhemail var flyktning, men vendte hjem. Han ble både hjelper, tolk og en trofast venn.
Arbeidet vokste fra år til år. Hus, mat skolebøker, tannlege er noe av det de får.
I totusen og ni ble basen på Holtane slutt. Team Albania trengte sårt noe nytt.
Da dukket lokalet på Sluppan opp. Litt gammelt og slitt, men helt topp.
Det var bare halvparten av det, det er nå. Og noen lurte på hvordan dette skulle gå.
Men det vi i dag på Sluppan kan se, kan bare betegnes som kjempe sukse´.
Med driftige damer og menn på lag, blir det vasket og ryddet hver eneste dag.
Her kan folk bli kvitt sine brukte ting, for oss og for de er det vinn og vinn.
Vi vet at for fattige betyr hjelpen alt, og det er ikke noe vi bare er fortalt.
Mange av oss har sett det igjen og igjen, så takk til Jesus vår frelser og venn.
Og takk at vi kan samles i dag, vi er jo ett hånd plukket team eller lag.
Så vil vi glede oss og feire i da´.

Gratulere med dagen Team Albania.

TEAM ALBANIA Regnskap pr. 31.12.2019

2019
2018
Inntekter:		
Salgsinntekter butikk
1 102 371
1 025 657
Faddergaver
285 545
304 062
Diverse gaver, kollekter m.m. (note 1)
251 702
142 600
Sponsorinntekter
13 500
0
Reiseutgifter innbetalt fra deltakere
48 883
23 578
Renteinntekter
60
61		
Sum inntekter
1 702 060
1 495 958
				
Utgifter:		
Overført til fadderfamilier
458 490
390 154
Hjelp og støtte til andre (note 2)
436 103
586 634
Studentstipend (note 3)
399 716
12 547
Husleie, strøm og driftsutgifter Sluppan
172 497
193 136
Kjøp og drift av varebil
95 554
Transport- og reisekostnader
275 544
245 634
Husleie, lønns- og adm.utgifter i Kosovo
160 700
118 483
Arrangementer, nyhetsblad, gebyrer mm.
52 848
23 994
Sum utgifter
2 051 453
1 570 581
		
Resultat
-349 392
-74 622
		
Eiendeler:		
Bankinnskudd og kontanter
141 703
38 002
Lån til studenter og andre
0
428 841
Kortsiktig tilgodehavende
13 503
533
Sum eiendeler
155 206
467 376
		
Gjeld og egenkapital:		
Egenkapital 1.01.
458 896
533 518
Årets resultat
-349 392
-74 622
Sum egenkapital
109 504
458 896
		
Gjeld:		
Kortsiktig gjeld
45 703
8 480
Sum gjeld
45 703
8 480
		
Sum egenkapital og gjeld
155 206
467 376
		
Note 1		
Av større gaver kan nevnes: Julemataksjon kr.70.000, minnegave kr. 9.000, enkeltgave
100.000.		
		
Note 2		
De største postene er: Mat til gamle i Vlora kr111.000, hjelp til hus Imir og Izet kr.16.500,
Julemataksjon kr.90.000, helsehjelp Aida og Ola kr. 32.000.		
		
Note 3		
Studentstipend er utbetalt over flere år. Det er meningen studentene skal betale tilbake
dersom/når de får lønnet arbeid.

Takk!
- for kollekten julaften 2019 i
Kragerø Frikirke.
- for bidrag til matprogrammet i Elbasan fra Barnekirken
i Kragerø frikirke.
- for bidrag til butikkbilen fra
Skagerak Sparebank.
- til sponsorer til butikkbilen
Spar butikkene i Kragerø, GB
auto, Maxbo Kragerø og Jobbprofilering i Kragerø.
- til alle trofaste faddere og
givere.

Julemat- pengeinnsamlinga
I år igjen samler vi 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 350,-kr.
Team Albanias medarbeidere
i Kosovo og Albania organiserer og deler ut i år. Pga.
Koronan kan ikke vi fra Norge
bli med. Se forøvrig bildene
fra 2019 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

Sponsor:

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

Ønsker du å støtte
oss økonomisk?
Styret i Team Albania
De fleste i styret jobber også i butikken.

Merk det gjerne med det
du vil pengene skal gå til.
Konto: 2655 60 65453
Vipps: 95771
---------------------------------------

Åpningstider i
bruktbutikken:
Målfrid Nordli

Jorunn Amundsen

Inger Lise Berntsen

Liv Aabjørnsrød

Morten Berntsen

Dag Aabjørnsrød

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

Layout & Sats: Lisbeth Felida Aabjørnsrød

Per T. Nordli

