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Kära faddrar och vänner,
Från oss alla barn och vuxna – en varm
hälsning med önskan om en

God Jul!

Vi väntar nu alla med spänning och glädje på
att den vackraste av alla högtider skall komma.
Det är firandet av Jesu födelse.
Vi bygger familjer för barn som lämnats
ensamma i livet utan en familj där de kunde
känna sig trygga. Nu har de en plats som de
kan kalla hem, en plats som de kan älska och
komma tillbaka till med kärlek och glädje hela
livet. Barnen på Caminul Felix får nu uppleva
Căminul Felix
Calea Sântandrei, nr. 120
Oradea 410238
Bihor, Rumänien
Tel. +40 (0)745 628 120
Fax. +40 (0)259 427 432
Kontaktpersoner:
Simona Puscas / Ellie Filip
E-post: cf@caminulfelix.org
Hemsida: www.caminulfelix.ro

detta genom det stöd av kärlek och trovärdighet
som du visar arbetet genom ditt stöd och dina
gåvor. Det är en ära och samtidigt en välsignelse
för oss att ha ditt stöd och vi kan försäkra dig
om att det är mycket uppskattat och värdefullt
och vi gör allt för att förvalta din gåva på rätt
sätt. Det är en glädje för oss när vi får se liv som
Ioanas förvandlas. Hennes berättelse kan du
läsa om längre fram i brevet.
Vi önskar er alla en fin julhelg tillsammans
med era nära och kära.
Med stor tacksamhet
Simona Puscas
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Föräldrar, svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar.
Detta år har varit olikt alla andra år i vår familj.
Fyra av våra barn gifte sig - två pojkar och två flickor
- och vi, föräldrarna, har inte missat något av dessa
bröllop. Inte för att vi har missat några av de andra
bröllopen som varit innan, men dessa har alla ägt
rum i år. Vi har varit där för alla av dem - för våra
svärsöner och svärdöttrar också - och kommer att
fortsätta att vara det. Det här är vad vi förstod från
början, att vi måste vara där för dem, ta dem till
dagis, hålla dem i handen och följa dem till skolan
när de börjar första klass. Så gläds vi med dem när
de slutar åttonde klass. Jag lämnar tidsperioden
efter åttonde klass till en ny tid i deras liv. Då får vi
leda dem till altaret och överlämna dem i Guds och
deras livskamraters händer. Det är spännande att se

dem känna nervositet och spänning. För tio år sedan
hade de inte föreställt sig att de skulle vara här, men
här är de, och vi har berättat och förberett dem för
detta ögonblick många gånger. Flera av våra barn
har nu varit gifta ett par år och har redan två eller tre
barn och sin egen familj. Och så har vi också blivit
morföräldrar. Våra tankar går ofta till dagen när de
kom hit för många år sedan. Men deras barn har nu
föräldrar som är där för dem och som finns där från
det ögonblick de tog sitt första andetag.
Mihai Adrian Bulc - far i hus nr 4, Caminul Felix 1
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Plats

Julen är budskapet om Ljus, Glädje och tillförsikt. Vi
ser det i barnens ögon och och hör det i deras röster i
våra familjer.
Glädje bröt igenom efter de första årens tårar, hunger
och förtvivlan. Det var barnens nya föräldrars kärlek
och ni som understödjare som gjorde att fönster till
fräsch tro och trygghet öppnades.
Detta är egentligen Julens budskap.
Förvandlingen av våra liv och genom dem för barnen
beror på Jesus, Guds Son, det stora Ljuset som gav sig
själv till en värld i mörker.
Livet ger oss upplevelser av smärta, svek och
besvikelse. Men Julens budskap är ett budskap av
totalt förvandlad grund för att leva, tänka, uppfatta och
minnas, så att vår framtid blir attraktiv och hoppfull.
Hoppet har kommit, ljuset och lyser upp alla
dimensioner och gemenskapen med Jesus, född i
Bethlehem, där det inte fanns annat rum för honom än
med ladugårdsdjuren, är nyckeln. Jesus ger ljus, Glädje
till alla, överallt.

Ljuset har kommit till Felixfamiljerna i byarna. I
Julberättelsen Luk 2 står det att “Idag har en Frälsare
blivit född åt er. Hans är Messias.” Denne Frälsare
räddar ett litet barn hopplöst förlorat i mörkret, och han
möter oss likafullt när vi har levt många år. Om din Jul
ser ensam ut, bjud in Jesus, gör rum för honom och tro
Evangelium.
Gör rum för Jesus för din egen skull, bli helad genom
Hans gemenskap, och för din familjs skull - och för
barnen i världen som behöver dig. De behöver Guds
kärleks ljus genom oss.
Om du ser det rätt att uppmuntra Felixföräldrarna
i byarna där de bor med sina många nya barn, sänd
en gåva som du känner rätt. Sänd till de barn du är
fadder för, eller till verksamheten generellt. Använd
den Bankgirotalong du fått eller via de bankuppgifter
Nyhetsbrevet ger dig.
Varför en kontant gåva? Det gör det möjligt för
föräldrarna att köpa vad barnen behöver. Din önskan
respekteras alltid.
Lisa E. och Lars Hörnberg, Grundare av Felix Familjebyar

Barnberättelse
Bruden Ioana
I år har Ioana gift sig med Dani, som är en
underbar ung man.
Hon kom till Caminul Felix med den första
gruppen av barn år 1992 när Caminul Felix arbetet
startades. Ioana var det enda barnet av tre som
hennes mamma övergav. En blond liten flicka, med
tummen i munnen och långt hår kom hon till oss. Vi
minns hur hon brukade gunga sig själv till sömns.
Hon var en fin och lydig liten flicka, men också
väldigt tyst. Hon var annorlunda de andra barnen
och skilde sig själv genom diskretion och finess.
Hon hade en distinkt, graciöst sätt när det gäller att
äta och hålla sitt rum och garderoben städad. Hon
gick i skolan som de andra barnen. Hon fortsatte
sin utbildning i Oradea och efter examen fick hon
jobb. Inte långt därefter flyttade hon till en hyrd
lägenhet tillsammans med två andra flickor från vår
familj och bodde där till dagen för hennes bröllop
med Dani. På sin arbetsplats är hon känd för hennes
stora ansvar i arbetet, från det att hon kommer på
morgonen tills det att hon går hem. Hon har också
varit aktiv i kyrkan i Sanmartin med där hon funnits

med tillsammans med mamma Nicoleta.
Hon är en exceptionell ung dam som man kan
tala eller skriva om mycket och mycket bra. Jag är
helt övertygad om att hon kommer att vara underbar
fru och att hon kommer att bli en extraordinär
mamma. Vi älskar dig, IOANA!
Mihai Adrian Bulc - far i hus nr 4, Caminul Felix 1

Hälsningar från
fadderkontoret,
Julen står för dörren och
förväntningarna hos våra barn har
börjat. För många av dom är det första
julen dom får fira i ett hem fullt av
kärlek och omsorg. Flera av dom har
aldrig fått en julklapp tidigare eller
fått känna det där extra som det är
när julen kommer. För oss på Caminul
Felix blir det en extra utgift att ordna
till att alla våra barn får en julklapp
och även lite extra firande i familjerna.
Har ni möjlighet att ge en extra gåva
så är vi så tacksamma för det!
Eli Filip och Lisa E. Hörnberg
Fadderkontoret

Annonsblad 2019

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

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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Helt kompletta parabolpaket för hela Norden, till rejält lågt
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