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Kära faddrar och vänner,
Det är dags igen att skicka en hälsning 

från Felix Familjeby, och vi gör det alltid 
med stor glädje. Ni är viktiga och betyder 
mycket för arbetet. Tillsammans med er 
bildar vi ett fint team genom att rädda fler 
barn till ett nytt liv i en kärleksfull familj.

Här följer några nyheter om vad som har 
hänt i familjebyn sedan vi senast skrev till er.

Under fem veckor i januari-februari 
reste en Felixgrupp i Kalifornien, USA. 
Det var några fina och välsignade veckor 
som planerats för oss när vi reste till flera 
platser och mötte många fina människor 
och församlingar. Vi säger tack till pastorer 
och våra värdfamiljer som öppnade sina 
hem och kyrkor för oss. Så till Assist 
International i Scotts Valley som stått bakom 
oss i arbetet under många år med hjälp och 
stöd. Det är viktigt för oss att få visa upp och 
inspirera till engagemang för arbetet. Många 
övergivna barn i Thailand väntar på en 
mamma, pappa och en familj. Vårt budskap: 
Bli en fadder och ge ett övergivet barn en 
ljus framtid.

Under några dagar i februari hade vi 
glädjen att välkomna pastor Allan Herman 
med team från Australien tillbaka till oss 
igen. De kom för att träna och utbilda våra 
familjer det grundläggande i Första hjälpen. 
Här är några ord från pastor Allan:

När vi kom till Felix Familjeby i Thailand 
var vårt fokus på att träna husföräldrarna i 
Första hjälpen.

Upplägget för en dagskurs innefattar 
hantering av en medvetslös person, 
CPR och användningen av en 
defibrillator. Den senare delen av dagen 
hur man hanterar en blödning eller 
olika frakturer. En viktig och utbildande 
erfarenhet med engagemang av alla 
i byn. Våra utbildare uppskattade 
mycket engagemanget från barnen, 
ungdomarna och föräldrarna som var 
med. Det gavs tid till frågor och att 
praktisera det man fick lära sig. Vi 
hoppas fortsätta träningen i framtiden, 
och förhoppningsvis träna framtida 
utbildare. På uppdrag av mitt team 
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som var ett fantastiskt lag, genom deras 
kunskap och skicklighet på högsta 
nivå säger jag ett stort tack. Bra jobbat! 
Vi hoppas att vi ses nästa år för en 
uppdatering.

Guds välsigne er
Allan Herman
Educational Emergency / Första 

hjälpen. Bända. Ltd. / Australien

Som alltid avslutar vi vårt brev med 
att dela  några behov vi har i Felixbyn

Vi vill fortsätta fylla våra tio 
familjehem med barn. Vi har 
fortfarande plats för cirka 60 fler barn 
och till det behöver vi er hjälp och stöd.

Bli en fadder
Ge ett månatligt stöd

Välkomna att höra av er till oss om ni 
har frågor om hur du/ni kan hjälpa till 
på något sätt.

Gud välsigne er alla och ha en 
underbar vår

Lisa E Hornberg

Felix Familjeby Thailand
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Hälsningar från Supot och Ning. Husföräldrar.
Vi är ett av husföräldrarparen i Felix Familjeby. Vi har tio 

familjehem i byn, och vi bor i ett av dem. Vi tackar Gud att vi 
kan tjäna honom här som en familj genom att vara husföräldrar. 
Det är inte alltid lätt, och det händer att vi blir trötta. Men vi 
känner glädje och upplever en stor frid. Vi är tio husföräldrapar 
och vi står varandra nära och ger varandra stöd.

För tre månader sedan välkomnade vi en ny son till vår familj. 
Vi gav honom namnet Urim. Hans riktiga namn är Worashin 
Klangsawad. Han är ett år och sex månader gammal. Vi och 
några av husföräldrarna åkte för att möta honom och ta med 
honom hem. Det var en stor dag och vi var glada. Han har 
brunt lockigt hår och ljus hud. Han är en söt och en glad liten 
pojke. När han kom hem tillsammans med oss var alla glada. 
Varje morgon kommer hans systrar och bröder för att pussa 
och leka med honom. Dom hjälper honom att duscha innan 
han går till skolan. Efter att barnen kommit hem tar de Urim 
för en promenad runt lekplatsen i byn. Det är en underbar 
bild att se våra barn visa kärlek och att bry sig. Vi är glada att 
vi fått chansen att ta hand om ännu ett litet barn igen. Det gör 
oss lyckliga. De äldre barnen hjälper oss att ta hand om de små 
barnen.

Vi är tacksamma till er alla som finns med oss   genom att 
vara  faddrar eller ger stöd på annat sätt.

Må Gud välsigna er och era familjer med god hälsa och många 
välsignelser i era familjer.

Med kärlek Supot och Ning

Jag är glad att skriva denna hälsning genom att dela mitt 
vittnesbörd. Jag tackar Herren att han tog med mig hit till Felix 
Familjeby. Ett nytt liv började för mig här. Jag fick en ny familj, 
mamma, pappa och bröder och systrar. Viktigast av allt är att jag 
mött Jesus Kristus och mitt liv har förändrats helt.

Jag avslutade gymnasiet för några veckor sedan och är nu 
stolt över att ta ett nytt steg i mitt liv. På min examensdag kom 
många människor och gratulerade mig och det gjorde mig 
glad och jag kunde inte sluta le. Jag har också varit på läger 
tillsammans med några vänner och lärare i en annan provins. 
Vi hade mycket kul och det var en underbar tid och jag kommer 
att ha många fina minnen därifrån. Jag förbereder mig nu för 
att påbörja mina studier på universitetet. Det känns spännande, 
samtidigt oroar jag mig över många saker som jag kommer att 
möta på universitetet. Jag älskar min familj, pappa och mamma. 
Jag tror starkt på familjen, det var svaret för att jag skulle få 
ett bättre liv. Jag tjänar Gud i vår församling tillsammans med 
andra ungdomar.

Slutligen vill jag tacka er mina faddrar. På grund av er har 
mitt liv lyfts upp och jag får leva ett riktigt och rikt liv. Det är 
meningsfullt för mig. Tack för ert stöd.

Jag och min familj ber för er varje dag, och fortsätt att be för 
oss också, vi tror på kraften i förböner.

Med vänliga hälsningar,
Leah


