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Kära faddrar och vänner,
Glada och varma hälsningar till er alla inför den stundande julhelgen! För 

många av oss är detta en speciell tid på året när vi firar Jesu födelse. Under 
denna helg har vi ofta många förväntningar. När vi var barn såg vi fram emot 
den här tiden, julgåvorna vi skulle få, kakorna och all den goda maten som 
tillagades under den här perioden, liksom mer tid med vår familj och vänner. 
Också ledigheten från skolan var efterlängtad. För de flesta av barnen som 
har kommit till Caminul Felix var helgdagarna inte ett tillfälle för glädje, utan 
snarare en annan period av smärtsamma upplevelser och brist på kärlek. 
Många av dem har aldrig haft en riktigt familj.

Men vi vet att små saker ofta kan göra stor skillnad! Genom den kärlek 
och det stöd du ger oss lever våra barn idag i en familjs omsorg, omgiven av 
människor som älskar dem. En familj som binder dem tillsammans. Vi vet att 
familjen kan erbjuda de mest ovärderliga gåvorna, gåvor som inte kan köpas, 
men är dolda i de små handlingar av vänlighet, kärlek, tålamod, generositet 
och integritet. Att vara medveten om att vi endast har dessa barn motiverar 
oss att ge av den visdom vi kan ge och vara med och forma deras liv.

Vi vill uppmuntra dig att fortsätta att stödja familjerna på Caminul Felix, 
både genom bön och ekonomiskt. Vi önskar er en god jul och ett nytt år fylld 
av välsignelser!

Med stor kärlek     Simona Puscas

Caminul Felix Sverige  
flyttar sitt kontor från Aneby till Tranås.

Den 1:a december 2018 flyttar vi vårt Sverigekontor från Aneby till Tranås.
Elise & Berndt Sanfridson ska gå i pension och nya ansvariga på kontoret 
blir Maria & Jörgen Lindberg.
Ann-Marie Bauer fortsätter sitt arbete på Sverigekontoret som tidigare.
Bank- och plusgironummer förblir desamma. Ny adress och nytt 
telefonnummer återkommer vi till senare. Till dess kan ni fortsätta att 
kontakta kontoret som tidigare.

Vi återkommer med mer utförlig  
information i nyhetsbrevet för december 2018.



”En man är aldrig lika stor som när 
han är på knä för att hjälpa ett barn.” 
(Pythagoras)

Vi lever i en tid där existensprincipen för många 
kopierar Descartes’ lära (”Jag tror, därför finns jag!”) Och 
kan formuleras som ”Jag skickar, därför finns jag!” Allt 
måste ”hända” på Facebook, Instagram, etc .; det måste 
avslöjas, det måste meddelas till de andras ögon och öron. 
Och om det inte finns i det synliga, medieutrymmet, finns 
det inte.

När du knäböjer bredvid ett barn... gör du det för 
att förmedla dem att i en värld av höghastighetståg är 
de viktigare för dig att göra detta, än alla brådskande 
och pressande projekt och prestationer. Det är därför vi 
stoppar vår hastighet och vi vilar vid varandra på våra 
knän och finner ro. När du knäböjer bredvid ett barn... 
gör du det för att lära dem de sanna värdena i livet. Och 
dessa värderingar har att göra med relationer, inte med 

prestationer! Och riktiga relationer är uppbyggda mellan 
jämställdhet, när man böjer sig till den som är på lägsta 
nivå och därmed kan man uppfatta sina erfarenheter 
och behöver bättre. När du ligger på dina knän bredvid 
ett barn ser du livet från barnets nivå och du kan förstå 
deras oro, glädje och drömmar, och du kan lyssna på 
deras imaginära historier. Det som är avgörande är det 
ögonblick när vi kryper ner på knä ner bredvid varandra, 
förälder och barn, lär vi oss att kämpa tillsammans, hjälpa 
varandra vi håller varandras händer och vi lägger våra 
händer i Guds hand. Tack, kära faddrar och vänner, för 
att ”ni finns med oss på era knän” ni ger stöd till oss 
på Caminul Felix Rumänien varje dag, månad eller år 
- genom olika sätt att stödja arbetet - för att hjälpa våra 
barn! Det är inte en bild av framgång eller storhet för 
världen vi lever i idag, men det är en som är viktig för 
himlen! Gud söker och vårdar sådana knän!

Adrian Soporan-far i Hus nummer 5, Caminul Felix 1

När du böjer knä bredvid 
ett barn ...
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Barnberättelse
”Jag kan räkna till mer än 1000 

...”, sa han utan tvekan när han såg 
oss. Och för att vara helt övertygande 
började han räkna. Hans röst blev 
mer och mer självsäker då våra 
ögon fylldes av förvåning. Vi stod 
framför vår sexåriga pojke som 
med en sådan briljant intellektuell 
prestation räknade för oss trots hans 
låga ålder. Det var för fem år sedan, 
när vi träffade Paul för första gången. 
Han ville visa oss något han kunde, 
bakom hans oroliga sätt, ett resultat 
av att han hade blivit kastad fram 
och tillbaka utan att någon brytt sig 
om honom. Idag är han en hjälte 
och allt går framåt för honom. Han 
kastar sig in i kunskapens höjder 
med en upptäckares glädje och 
passion, och ivrigt kastar han sin 
in i nya äventyr för att upptäcka 
alla slags nya saker. Han vill alltid 
sträcka sig efter orsaken till allt, den 
ultimata förklaringen av ett fenomen, 
en situation eller ett faktum av liv. 
Hans sökande ögon är ofta smala 
och bildar uppenbarligen två små 
grindar. 

Paul har förstått att det bara 
är när man fortsätter att kämpa 
på som man är mindre benägen 

i form av en kurva i en skruv, ett 
komplicerat matematiskt problem 
eller en uppenbar omöjlighet. Han 
vet att det finns inga genvägar för 
att lyckas, inga magiska formler, 
utan bara en brant väg som heter 
FORTSÄTT. Eftersom han har förstått 
och omfamnat den här vägen, har 
han blivit bland de bästa eleverna 
i sin klass. Han tycker om att spela 
fiol och nu är han redo att börja 
spela trumpet. Idag har Paul lärt 
sig att räkna till himlen och tillbaka, 
en myriad av välsignelser och 
möjligheter har han fått. Men han 
har också lärt sig något annat; dessa 
välsignelserna kommer inte bara ner 
från himlen för livet här på jorden, 
men den stora välsignelsen är att du 
också kan klättra upp till himmelen - 
från detta liv till nästa. Paul fortsätter 
att klättra uppåt! Vi, föräldrar och 
faddrar kan visa honom vägen och 
öppna den för honom, men han 
kommer att kliva på den själv! En 
resa mot topparna av en smart och 
fin pojke.

Sanda Soporan-mamma i hus 
nummer 5, Caminul Felix 1

att bry sig om småaktiga och 
manipulerande människor. Om du 
inte går framåt med med ögonen 
fästa på bergstopparnas skönhet, 
hittar du tusen skäl att skylla på 
när du du stöter på något berg! Det 
är därför som han är utrustad med 
uthållighet och optimism. Han ser 
en utmaning i allt, vare sig den är 



Annonsblad 2018
Från ett av många barn. TACK ! 
För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

Kristen TV 
– Helt utan månadskostnad!

Kjells Elektronik & Digital-TV Center AB
Järnvägsg 25, 565 32 MULLSJÖ
Tel 0392-10 200, 0705-56 03 81

info@digitaltvcenter.se • www.digitaltvcenter.se

Paket 1:

1 190:-

Paket 2:

1 595:-

Paket 3:

2 595:-

Paket 4:

2 995:-

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:- *Dessa kanaler 169 / kvartal

*

*

*

*

Kära faddrar och vänner,
Från fadderkontoret vill vi 

önska er alla en riktigt fin julhelg 
tillsammans med familj och 
vänner. På Caminul Felix ser 
barnen fram emot att vara lediga 
från skolan och att det skall bli snö 
till jul. Naturligtvis ser de också 
fram emot att få den efterlängtade 
julklappen och julkalas. Många av 
våra familjer passar på att åka upp 
i bergen någon dag eller dagar 
tillsammans för att åka skidor, 
pulka eller gå promenader. Detta 
är dagar som man tänker tillbaka 
på med glädje under året som 
kommer.

Som vi ofta gör erbjuder vi er 
att vara med och ge en extra gåva 
till jul för våra barn och familjer.

Varma hälsningar
Eli Filip och Lisa E Hörnberg

Stöd Caminul Felix Familjebyars arbete med ditt företags annons. Du bestämmer tid och storlek. Ring oss eller sänd 
material och vi sänder dig förslag. Vi säger att alla medel går till familjerna och du vet att ditt företag på ett kreativt sätt 
ger mer. Låt oss prata om annonsinnehåll, storlek och tid. 
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