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Kära faddrar och vänner,

Vi vill börja vår hälsning till er med 
att önska ett riktigt fint och Gott Nytt 
År! När vi ser framåt på det nya året 
tycks det dröja länge tills vi skall 
fira julhögtiden igen. Men, när vi ser 
tillbaka på året som gått så undrar 
vi var tiden har tagit vägen. För oss 
i Felixbyn kan vi blicka tillbaka på 
ett händelserikt år då mycket hänt i 
arbetet. Vi har kommit långt med att 
bygga på muren. Nu hoppas vi att de 
sista metrarna som återstår snart skall 
bli klara. Några av husen har fått gå 
igenom en del renoveringsarbeten som 
var nödvändiga. Flera team har varit på 
besök och gjort fina praktiska insatser. 
Faddrar och andra besökare har till stor 
glädje kommit och besökt oss. 

Det viktigast av allt är ändå dom nya 
barnen som flyttat in och fått en familj. 
Att ge övergivna och ensamma barn en 
familj och en ljus framtid är det som är 
viktigast för oss.

Under år 2019 önskar vi kunna 
ta in många fler barn och fylla upp 
hemmen med barns glada skratt. Till 
detta behöver vi många fler faddrar 
och understödjare. Vi vädjar därför 
till er att vara med och inspirera och 
engagera fler till engagemang. Berätta 
om Felixbyn och familjerna!

• Vi säger tack till er alla som 
skickat in extra gåvor till hjälp med 
renovering, julgåvor eller till andra 
behov. Vilken välsignelse och hjälp 
detta har varit. TACK!

• Under tiden 27 januari – 24 
februari kommer ett team från 
Rumänien och Thailand att resa i 
Kalifornien, USA för att presentera 
arbetet i Felixbyn. Vi har inte 
hela programmet färdigt när 
detta nyhetsbrevet sänts ut. Men 
framöver kan ni hämta ni mer 
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information från vår Facebook eller 
webbsida. 

• Under mars-april kommer 
vi att resa i södra Sverige. Mer 
information om det kommer i vårt 
nästa nyhetsbrev.

• Välkomna att bo över i något av 
våra gästrum i Felixbyn. Kontakta 
oss när ni kommer och ni kommer 
att bli välkomnade med stor glädje 
av våra barn och föräldrar.

INFORMATION till församlingar, 
secondhand-affärer

Som ni läst i vårt senaste 
nyhetsbrev så har vi nya adress 
och kontaktpersoner till vårt Felix 
kontor i Sverige. Vi vill därför 
be er att se över om ni har gamla 
broschyrer kvar. Släng dom! Om ni 
kontaktar oss så skickar vi gärna 
ut till nya foldrar med aktuell 
information.

Faddrar/månatligt stöd
Under året som nu ligger framför 

har vi satt som mål att jobba hårt 
för att få in fler faddrar. Till det 
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NYHET: Om du har ett Swish-konto kan 
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Kära faddrar och vänner,
Vi är glada och tacksamma att skriva en hälsning till er. Först och 

främst vill vi tacka Gud som kallade oss in i arbetet att tjäna honom som 
husföräldrar genom att välkomna barn som blivit lämnade och övergivna 
av sina biologiska föräldrar. Idag är dom våra söner och döttrar. Vi vill tacka 
er faddrar och gåvogivare som på detta sätt stöder våra familjer. I vår familj 
har vi tio barn, fyra av dem är våra biologiska. Den äldsta av våra flickor är i 
Sverige för att studera i ett utbytesprogram från ett Universitet i Thailand. Vi 
är så tacksamma att vi får bo här i Felix Familyby i Surat Thani tillsammans 
som familj. Barnen växer upp, tiden går fort och vi ser fram emot att se dem 
uppnå sina egna drömmar och planer i livet. Gud har gett dem möjligheten 
till en ljus framtid och vi vill tacka er som finns med och gör det praktiskt 
möjligt genom ert stöd.

Vi har det bra och lever ett fint liv, vi har inte mycket, men vi har nog. Våra 
barn finns med i församlingen där de kan hjälpa till med sång, musik och 
städning. Vi är stolta över dem.

Vi hade en stor händelse i Surat Thani före jul då Will Graham som är 
barnbarn till Billy Graham kom och hade en stor möteskampanj då flera tusen 
människor samlades för att lyssna. Många av våra ungdomar från Felix-
familjerna var med och hjälpte till under dom dagarna. 

Kom ihåg vår familj i era förböner, bed för Felix Familjerna så vi kan ta 
hand om våra barn så bra som möjligt.

Gud välsigne er alla,
Mana och Mong
The Little J Family.

behöver vi din/er hjälp. Engagera 
församlingen, söndagsskolan eller 
andra grupper att bli fadder. Ta ett 
extra offer eller ge en extra gåva! 
Tillsammans kan vi ge övergivna 
barn en familj och en framtid. 
Välkomna att kontakta oss för mer 
information.

Vi behöver ditt stöd. Du kan 
ge en gåva till:

Bygga färdigt muren/staketet
Studiefonden för våra ungdomar
Engelskundervisning för våra 

föräldrar
Gåva till behoven i Felixbyn


