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Kära faddrar och vänner!
Vi närmar oss tiden att fira den
mest betydelsefulla helgen på året.
Därför är vår bön att Han som föddes
till vår frälsning kommer att fylla ditt
hem med den frid som kommer från
ovan, och att hans närvaro kommer
att fylla dig varje dag på det nya året.
Julen är tiden på året när människor
ger gåvor mer än någon annan tid
på året, vilket man visar sin kärlek
till varandra. När vi tänker på er
ser vi kärleken som ligger bakom
generositeten som ni visar oss inte
bara till jul, men varje dag under året.
Vi kan säga att för oss på Caminul

Felix är varje dag som julafton, varje
dag på Caminul Felix är ett uttryck
av er kärlek och generositet. Allt som
vi erbjuder barnen i våra familjer är
genom människor som ni, som är
trofasta i ert givande. För det tackar
vi er med hjärtat fyllt av tacksamhet.
Vi vet att vi inte kan ändra någons
liv utan er hjälp. Därför är vi här för
att ge dessa barn vår tid, energi och
tillgivenhet, men ditt stöd är lika
nödvändigt. Och vi vill att du ska
veta att du är älskad och uppskattad
av många barn vars liv tidigare
hade skadats av försummelse och
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vårdslöshet. Vi vill att du skall veta

att du är en stor uppmuntran för oss
i vår omsorg till barnen som flyttar
in till våra familjer. Familjen är en av
de största välsignelserna som våra
barn får uppleva och vi tror att det
är det bästa stället för ett barn att
växa och utvecklas i. Därför är vi
mycket tacksamma att ni finns vid
vår sida och stöder oss i arbetet. Men
framförallt är vår önskan att vi inte
glömmer att placera Herren Jesus i
centrum av julfirandet.
Välsignelser till er alla!
Simona Puscas

Tala med Gud

- av Florica Cifor, mamma i hus nummer 3
Det är inget hemlighet att varje människa på jorden är

sina syskon och bar bördan av ansvar för syskonen. Jag

född med ett syfte och en mening. Du Herre som ser över

önskar så mycket att jag kunde gå tillbaka i tiden för 17 år

allt under stjärnorna och galaxerna är anledningen till att

sedan,fått torka bort hans tårar och försäkra honom om att

vi finns till.

han, när han växer upp, skulle vara en fulländad man, en

Men mina barn vet inte det, Herre! Det skulle vara så

man efter ditt eget hjärta och att han skulle utbildas från

bra om vi kunde läsa våra liv från en illustrerad sagobok

en teologisk högskolan och skulle resa runt om i världen

och se till att allt kommer att sluta som du vill att det ska

som han drömt om I sina drömmar, att han skulle finna

sluta och sedan stänga våra ögon och vara kvar med den

styrkan att förlåta och älska och att han år 2017 skulle

inre friden att allt fungerar.

börja ett nytt liv med den kvinna han älskar ...

Herre, förlåt mig för det faktum att trots att jag har

Åh, det skulle vara så fint om jag hade kunnat försäkra

bevittnat dina under i våra liv varje dag, har jag ibland

alla min barn om att deras drömmar skulle bli sanna! Men

saknat frid och förtroende för att allting sker som du vill

jag kunde eller kan inte göra det, Herre ...

ha det ...
Jag önskar att jag redan för 16 år sedan hade kunnat få

Eller hur är det med Lavinia, som vill bli läkare?
Sergiu, som vill bli byggnadsingenjör? Iulian, som vill bli

berätta för Alexandra att när hon kom in i vår familj, trots

en berömd fotbollsspelare? Maria? Stefania? Oana? Iza?

att ingen i hennes familj ville ha henne, skulle hon komma

Sara? Matias?

att lyckas och och uppfylla sina drömmar att få sjunga och
studera på en musikskola.

Allt jag kan säga till dem är att Du har kontroll över
allt! Tack för att Du sände dessa underbara barn till oss.

Eller med Alin, som alltid har velat bli journalist och

Tack också till dessa många fina människor som ger av

var med i en sånggrupp? Om jag kunde gå tillbaka i tiden

sina liv för att stödja oss ekonomiskt. Jag vill tacka dig

skulle jag försäkra honom om att han vid 19 års ålder

för att stärkt min övertygelse om att Du är den faderlöses

skulle bli antagen som elev vid Journalist fakulteten.

fader.

Herre, du vet Cosmin. Du tog kom med honom in i vår
familj när han var 6 år gammal. Han var liten och svag,
men med en beslutsamhet som jag inte har sett hos många
barn. Kanske var det för att han var den äldste bland

Florica Cifor

Jag heter Alin Pop och jag
har bott på Caminul Felix i 17
år. Jag föddes i en stor familj
där det förekom en mycket
stor konsumtion av alkohol av
våra föräldrar. Vi såg negativa
tendenser genom vår fars
beteende. Våld härskade I vårt
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hem. Våra föräldrar älskade
inte varandra och detta

i Kronobergs AB

påverkade deras relation som

Jupitervägen 25

gjorde vår uppväxt var osäker
och instabil så att vi fick flytta

352 64 VÄXJÖ

till Caminul Felix.

070 - 991 64 75

Pilgrimsfärden genom
öknen av våld och slagsmål
upphörde då jag kom till min
nya familj på Caminul Felix.
Oundvikligen kommer
jag alltid att bära med mej det förflutna, men jag kommer aldrig att
domineras av det. Konsten att vinna är att kunna le när mitt hjärta
gråter.
Jag har övervunnit kraften i de minnen som jag har genom
för att möta min framtid och jag kan ärligt berätta att jag haft en
betydande, positiv, aktiv och trygg barndom. Läsa, sport och musik

All info finns på vår hemsida:

är en del av mitt liv.
Leendet som ofta syntes i mitt ansikte brukade visa humöret jag
var inne i och min smittsamma optimism. Jag var ett sällskapligt och

Kristen TV

drömmande barn. Jag brukade se mig själv som en konstnär och
som medlem i en sånggrupp i Rumänien.
Idag tackar jag Gud för att han vill hjälpa mig att tillsammans

– Helt utan månadskostnad!

Paket 1:

Paket 2:

Paket 3:

Paket 4:

med mina syskon bilda den sånggrupp som heter ”Eternity
Harmony”, en grupp där jag sjunger med den röst som Gud har
välsignat mig med. Som grupp önskar vi vara ett exempel för andra

*

*

ungdomar. Dessutom är jag i nuläget elev vid ett universitetet

*

*

i Oradea, avdelningen för kommunikationsvetenskap och
journalistik, och jag försöker bli så bra som jag kan. Jag går också
första året på Östeuropeiska Bibelskolan på Media linjen.
För mig har Caminul Felix betytt en ny start i livet för mej, gett

1 190:-

1 595:-

2 595:-

Helt kompletta parabolpaket för hela Norden, till rejält lågt
pris, jämför gärna! Förprogrammerad mottagare med dina
kanaler gör det smidigt att montera själv. Hämta i Mullsjö
eller så skickar vi paket till dig, fraktkostnad 355:-

2 995:*Dessa kanaler 169 / kvartal

mig ett nytt hopp och ett nytt perspektiv för framtiden, ny familj,
nya syskon och vänskapsband och en ny chans att bli vad jag vill
och vad Herren har planerat för mig.
Alin Pop – Hus nummer 3
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Annonsblad 2017 Från ett av många barn. TACK ! För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

Barnberättelse

OM TESTAMENTEN OCH
GÅVOR!

Marcel and Ellie Filip
Marcel är ordförande i Rumäniens styrelse i Felix Familjebyar och Action
Felix Bondgård och därtill hörande aktiviteter som gården etc.
Ellie ansvarar för det växande fadderkontoret med ständiga kontakter
med Felix Familjerna och andra kontakter.
Det är hårt arbete som knappt lämnar tid för egna tankar. Vi uppskattar
dessa fina ledares engagemang i arbetet. Paret började som föräldrar I
Caminul Felix Rumäniens arbete med en stor familj och nu leder de arbetet

Det händer nu och då att
gåvogivare kontaktar oss och
vill upprätta sitt testamente
där Caminul Felix blir
förmånstagare. Du kan med
förtroende vända Dig till oss.
Vi har den kompetensen och
erfarenheten som kan behövas.
Detsamma gäller också om Du
funderar på en större gåva och
vill samtala om hur en sådan
på bästa sätt kan komma våra
barns framtid inom Caminul
Felix till godo. Kontakta oss per
telefon, brev eller e-post.

tillsammans med ledargruppen för Felix Familjebyar Rumänien.
Deras inställning till arbetet motiverar oss alla till uppriktighet, till att ta
hand om barnen, varandra och arbetet.

Lisa och Lars Hörnberg - grundare

Fadderkontoret
Julen är snart här igen och för många av våra barn är det den första julen som dom får fira i frid och glädje.
På fadderkontoret kan vi se tillbaka på ett välsignat år. Att se nya barn flytta in och unga vuxna flytta ut ger oss
uppmuntran att gå vidare att rädda fler barn. Om du inte vet vad du ska ge bort som julklapp eller vad du ska önska
dej, ge då bort fadder åtagande för ett år eller ge ett månatligt stöd till Felix-arbetet. Det gör skillnad hela året för ett
barn. Du är välkommen att kontakta oss och vi kommer skicka dig information.
Ellie Filip & Lisa Hörnberg
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