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Oktober forsvant uten at jeg fikk satt meg ned og skrevet til dere. Det er alltid
fullt kjør for oss i oktober med mange ting som skjer. Et av høydepunktene var jo
å få besøk av tante Tove og Erling. Det
er alltid stas å ha besøk, og ikke minst
når det er ei snill tante. Ungene hadde
høstferie, og mens Ned måtte reise til
Makedonia på en konferanse så tok
Lydia, Marcus og jeg med oss gjestene
på en liten rundreise. Vi slapp Ned og
Jeg er så heldig som har så flott en søster!
Nathan av i Struga i Makedonia og så dro vi
andre videre. Selv om vi har bodd her i nesten 20 år så er det enda mange
områder av dette fine landet som vi ikke har sett, så da er det flott å kunne
bruke besøkende som en unnskylding til å komme oss litt rundt.

Siste nytt
Det står faktisk i Bibelen at det er større glede i å gi enn å få, og det tror jeg vi kan
skrive under på. Det er bare helt fantastisk å få være med på å velsigne noen. I sist
brev skrev jeg om denne fattige familien i landsbyen i Vlora. Om gleden er stor? Ja,
det er bare begynneslen. Ikke bare er familien selv glade, men hele landsbyen,
ordføreren, og til og med ingeniøren som bygger huset er helt i hundre. Og Bujar,
vår gode venn, som er med og overser det hele er så ivrig at jeg av og til må stagge
han litt! Merdar, mannen i huset, har holdt på fra første dag og er ivrig med å
hjelpe på alle måter. Mamma, Margarita byr på brus og ellers av det lille de har.
Sist jeg var der oppe så stod lille Ledion på 6 med spaden og fyllte bøtter med sand
for arbeiderne! Det er full aktivitet, og om kanskje bare en uke er huset ferdig til
innflytting! Vi holder nå på med å finne møbler og utstyr til huset og dette er også en utgift i seg selv. Tusen takk til alle
dere som har gitt til dette prosjektet, det er en fantastisk glede. Om det skulle være noen etternølere som enda ikke har
fått gitt, men som har lyst til det så er det bare å sende ditt tilskudd til Team Albanias konto 2655 60 65453, merke
med ”HUS”

En liten historie
Ned har løpt i alle år. Det er liksom hans sin måte å slappe av på! Forstå det den som kan. Nå i
høst så utfordret han Marcus til å komme å løpe sammen med han. Lysten var nok ikke like stor
alle gangene, men det var jo en fin måte å få litt tid alene med pappa. Her er ikke så mange
plasser å løpe så de har for det meste sprunget rundt i byen, midt i all trafikken, og av og til helt
til parken. I år ble den første ofisielle Maratonen arrangert her i Albania, Ned løp halvmaraton
og Marcus 5 km . I alle fall så tror vi at de løp så langt, for det var et rot uten like, og de fleste
visste ikke hvor de skulle løpe, men i mål kom de da alle sammen!
En av våre venner her, som er en amerikansk lege, startet opp noe han kaller ”Run for the
Children”, og alle som er med betaler for å kunne løpe, og så går pengene til arbeid blandt
foreldreløse barn. Ned oppmuntret Marcus til at han kanskje kunne vinne i sin aldersgruppe om
han trente godt, og jammen vant han førstepremien som var tre kinobiletter!

Familiearbeidet
Til nå i høst har vi hatt flere muligheter for å holde seminarer og snakke om
viktigheten av sterke og sunne ekteskap. Og det er alltid like spennende å være
med på. Vi er like utfordret selv av temaet som parene som tar del. Tidlig i høst
fikk vi, sammen med to andre organisasjoner her, snakke til 25 ektepar fra noen
landsbyer utenfor Vlora. De fikk gratis opphold på et hotell i to dager, og det var
stor stas. Mange av de hadde nok ikke hatt noen slik luksus før. Da vi fortalte
dem at Ned og jeg hadde truffet hverandre i Vlora og forelsket oss ute i
landsbyene så var ørene plutselig vid åpne for å høre hva annet vi hadde å si.
Vi gleder oss over at Gud stadig åpner nye dører for oss i dette arbeidet, og vi er
allerede i gang med å planlegge ”Ekteskapsuka 2013” sammen med våre ortodokse og katolske venner.

Et oppmuntrende ord
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 1 Kor.13: 4-5
Tenk om vi kunne klare å leve disse versene, og ikke bare lese dem. Da ville vår hverdag og våre familier se veldig
annerledes ut.

Takk og lov
Takk Gud for en flott høst så langt!
Takk Gud for de mange som har vært med å gi til et nytt hjem for Merdar og familien hans.
Takk Gud for de mange ekteparene vi har fått være med å oppmuntret i
høst.
Takk Gud for en flott menighet vi er en del av, med mange aktive folk, og
for alle som er blitt frelst den senere tiden.
Be for oss når vi nå ønsker å fokusere på å skape et matriale som kan
brukes av pastorene til å forberede unge par på ekteskapet.
Be for de i staben vår som forbereder Disippel Trenings Skolen (DTS) som
skal starte i februar. Be for studentene som skal ta del.

De siste jorbærene ble innhøstet her om dagen.

Be for velsignelse over Albania nå når vi skal feire 100 års jubileet 28. og 29 November. Be om at vi må forstå
hva virkelig frihet er! (Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 2Kor.3:17)
Be for styremøtet for UiO Albania som vi skal ha den 23. 11.
Be for alle forberedelser for ”Ekteskapsuken 2013”

Beste hilsen,
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