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Kära faddrar och vänner,
Med stor glädje skriver vi till er
igen så här i början av sommaren,
samtidigt som vi vill önska er många
välsignelser inför sommaren som
ligger framför.
Barnen på Caminul Felix ser fram
emot sommarlovet som börjar den
15 juni. Vetskapen och glädjen av
ledighet tillsammans med familjen
och vänner kommer närmare. Glädjen
över ledigheten som de kan njuta av
är beroende av att det finns människor
som ni människor som ger stöd till
arbetet.
I nyhetsbrevet kan ni läsa om
Zoltan, en ung man som nu är i en tid i
livet då han är pappa och har sin egen
familj och ett fint arbete. Han förstår
vikten av de människor som valde att
investera i honom när han var ett barn
och växte upp på Caminul Felix.
Ni kan också läsa om Maria, en
tonåring vars första år av liv präglades
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av mycket försummelse och ensamhet.
Nu växer hon, kan drömma och ha
skydd av en kärleksfull familj.
Vi uppskattar den kärlek och
stöd som ni troget ger oss. Samtidigt
uppmuntrar vi er att komma ihåg oss i
era förböner och tankar.
Vi önskar er en vacker och fin
sommar och att Guds välsignelse skall
vara över er!
Simona Puscas

Studiefonden

de senaste månaderna har jag pausat
för att reflektera över var jag är i livet
och jag överväldigades av tacksamhet
i mitt hjärta och sinne till Caminul
Felix, min familj där och våra faddrar.
I allt jag gör, njuter jag av tiden
tillsammans med min fru och barn, av
trädgårdsarbete, hantverk, att plocka
björnbär, av att vara på stranden,
hjälpa människor i samhället osv.
Jag förstår och inser att jag lärde mig
alla dessa saker under min barndom.
Från praktiska färdigheter till andliga
upplevelser. Jag har fått ett underbart
utbud av redskap från mamma
(Veronica), pappa (Dan), och personal
i vårt hem och de andra föräldrarna,
och även från mina faddrar. Jag vill
säga tack! Jag ber att vår store Gud,
som tog dig till mitt liv kommer att
välsigna och belöna dig. Må Han
påminna dig genom dessa rader att
när vi investerar i barn är det aldrig
förgäves.
Med hjärtligt tack och kärlek,
Zoltan Deak (Zoli)

Kära vänner,
Jag hade förmånen att växa
upp i hus nr 2 på Caminul Felix
1 (Sanmartin). Jag arbetar för
närvarande i Leeds, England, som
civil- och strukturtekniker och är
gift och har två flickor. Även om min
barndom på Caminul Felix nu känns
avlägsen, var det en mycket glad och
rikligt välsignad tid i mitt liv. Under
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Tabita och Florin Copil, föräldrar till 12 barn, delar en glimt av vad de
upplever i sitt hem på Caminul Felix:
Varje vår kommer ett par svalor till vårt hem. De har
sina bo över vår ytterdörr. Varje år samlar svalorna strån
och kvistar då de förbereder för sin familj som kommer
att ha fyra till fem nya medlemmar. Deras arbete är inte
alltid lätt. När vi går igenom dörren blir dessa små fåglar
rädda och flyger någonstans i närheten, till ett säkert ställe,
och när faran är över, kommer de tillbaka till jobbet. Det
är alltid mycket som händer runt huset eftersom barnen
leker ute från morgon till kväll. Svalorna sitter troget i
boet och skyddar sin familj. Några veckor senare kan vi
höra fågelungarnas hungriga skrik. Det är väldigt högt!
De blir tysta ett tag när deras föräldrar ger dem mat, men
sedan börjar dom skrika igen. Detta upprepas gång på
gång i många dagar i rad. Från dörröppningen ser vi dem
växa, får fjädrar och blir små svalor. Då kommer tiden för
flyglektionerna. Föräldrarna är lärarna. Deras erfarenhet
är tillräckligt för att lära barnen att lämna sitt hem och
glida genom luften. Vid de första korta flygningar från
kanten av boet till närmsta grenen och sedan tillbaka.
På kvällen kommer de hem igen till boet. I flera veckor
brukar svalungarna öva samma tråkiga, tröttsamma och
till och med irriterande aktivitet. Mamma och pappa vet
att slutet av sommaren är dom redo att flyga. Det flyget
kommer att vara långt och mycket tröttsamt, men viktigt
för deras överlevnad. Svalorna som har kommit tillbaka
från varmare klimat har en upplevelse av tusentals mil,
medan svalungarna har ingenting annat än bara drömmar
om vad som kan komma att bli och hur det kommer att bli.
Det som händer varje sommar där uppe över dörren
sker också i vårt hem. Det finns buller
och väsen som kommer och går varje dag. Det finns
mycket arbete att göra runt huset! Svalorna behöver några
dagar för att fixa boet. Vi, som föräldrar, behöver många år

i vårt hem för att ge tröst till barnen som kommer från så
många brutna bon. Det finns många ljud som stör i hemmet:
utmaningar från skolkamrater, frågor om saker som de
hittar i böcker eller på Internet, om huset regler eller om
deras vänners överdrivna friheter. Det finns också gråt och
klagomål, tankar om den dagliga rutinen, hygienen och
över att hjälpa till hemma. Vi hör detta, vi lever med detta
och vi har lösningar för detta. Vår Fader i himlen hjälper
oss att ge stöd till våra barn! Vi ser dem växa och mogna,
och bordet är inte längre tillräckligt stort för dem alla och
inte heller soffan som brukade vara enorm. De berättar för
oss att de vet bättre än att vi, vet hur sakerna går till i livet
och att vårt sätt inte är det enda sättet att göra saker. Vi är
deras lärare och det vill vi vara. I skolan lär de sig många
saker som vi har glömt, men det finns andra saker såsom
respekt, vänlighet, empati, ärlighet och engagemang som
de behöver lära av oss. Dessa är värden som de kommer
att ta med sig när de är redo att flytta ut från vårt hem. Att
alltid berätta sanningen eller erkänna ett misstag du har
gjort är inte alltid bekvämt. Vi vill att de ska vara beredda
för livet, för de familjer som de ska bilda, för deras framtida
jobb, för samhället, för evigheten, för det stora flyget!
Svalorna är konsekventa när de lär sina barn att flyga.
Det är så vi vill vara. Vi är med våra barn varje dag och ser
över deras tillväxt: vi lär, observerar älskar och ger goda
råd. Vissa av dem gör ett bra jobb, snabbt. Andra går det
mer långsamt för.
Vi har ständigt i åtanke vår och våra barns nästa
destination! Tillsammans vill vi vara människor med en fin
karaktär i samhället. Det är vad vi lever för och det är det vi
vill lära ut till våra barn.
Florin och Tabita Copil - föräldrar i Cypress hemmet.

Barnberättelse
Jag heter Maria Marincas och är 17 år gammal. Jag
föddes i en stor familj, tillsammans med många syskon.
Med tiden började mina föräldrar dricka mycket alkohol
som kom att drabba hela vår familj. De få pengar som de
tjänade genom att arbeta för människor i vår by spenderade
det på alkohol och cigaretter. Vi saknade många saker som
ett barn behöver. Det var mat, kläder, skolmaterial och
leksaker. Det mest smärtsamma var dock bristen på vår
mammas kärlek, liksom bristen på vår fars omsorg och
skydd, eftersom deras sinnen ofta mörkades av alkohol.
Eftersom missbruket och försummelsen inte slutade i
vårt hem så togs jag som sjuåring tillsammans med tre av
mina syskon bort från vår familj. Barnavårdsmyndighterna
placerade oss på ett center för barn med samma situation
som oss. Vi stannade där i tre månader tills vi kom till
Caminul Felix.
Genom mina nya föräldrar har jag fått uppleva kärlek,
jag fick börja skolan och allt det som varje barn behöver.
Nu har jag någon att kalla mamma och pappa, jag har
föräldrar som älskar mig och gör sitt bästa för att förstå
mig och ge mig råd för att hjälpa mig i livet.
I augusti 2015 var jag med på ett kristet läger. Där fick jag
svar på många av de frågor jag hade, så jag bestämde mig
för att göra en förändring i mitt liv: Jag accepterade Herren
Jesus i mitt liv. Trots att jag inte hade haft möjlighet att
växa upp i min naturliga familj förstod jag att Gud älskade
mig mycket och har stora och vackra planer för mitt liv.
Och även om det kan finnas tider när jag inte förstår hans
planer, kommer jag alltid att komma ihåg hans ord: “För

Hälsningar från fadderkontoret,
Sommaren är här och det betyder
lov från skolan för våra barn och
ungdomar. För våra föräldrar kommer
också en tid av ledighet som de kan
tillbringa tillsammans med sina
familjer. Det är den tid på året som
barnen och föräldrarna ser fram
emot. Planer görs för vad de ska göra
tillsammans. De flesta kommer att åka
upp till bergen eller till havet. Vissa
kommer att åka på läger eller besöka
släktingar. Som vi har gjort i många
år vill vi bjuda in er att vara med
och ge en extra gåva till våra familjer
ledighet.
Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg

jag känner till de planer jag har för dig, säger Herren,”han
planerar att lyckas och inte skada dig , planerar att ge dig
hopp och en framtid. “
För närvarande går jag i en yrkesskola med inriktning
på kök och restaurang. Jag drömmer om att arbeta inom
detta område.
Jag vill också tacka alla er som ger stöd till arbetet,
särskilt er som har gett stöd till mig och varit där för mig
när jag behövde det. Må Gud välsigna er alla!

Jörgen och Maria Lindberg samt
medarbetare Anne-Marie Bauer har
flyttat Caminul Felix kontor från
Aneby till Tranås.

för faddrar i Skandinavien. Vi
välkomnar er som kontakten mellan
oss i Caminul Felix Rumänien och
Felix Familjeby i Thailand. Det är en
glädje att samarbeta med er.
Jörgen och Maria fortsätter leda
FTM som är familjen Lindbergs
omfattande verksamhet för arbete
i Östeuropa. Felixarbetet och FTM
står helt fria från varandra.

Caminul Felixbyarnas ledarskap
i Rumänien och Thailand är
tacksamma för denna trios fina start
i arbetet och insatser för ekonomiskt
och administrativt ledarskap. De
är kontakterna med Felixarbetet

Vi har tidigare meddelat att
Berndt Sanfridson t.v. står kvar
som Ordförande i Felix Stiftelse,
Sverige. Berndt finns också med Felix
Internationella verksamhets styrelse.
Tack till Berndt och Elise
Sanfridson för storartade och
omfattande insatser under lång tid.
Lisa E. och Lars Hornberg
Grundare

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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Kära vänner,
Vi minns med glädje när vi började bygga Caminul
Felix Familjebyar. Caminul Felix 1 (1992) och Caminul
Felix 2 (1999). Vi var i början av en ny resa som vi levde
med varje ögonblick med stor entusiasm, mycket bön till
vägledning och med många drömmar som vi var redo att
uppnå.
Sedan dess har nästan 30 år gått. Under alla dessa
år har Gud guidat oss dag efter dag, Han har välsignat oss
och tagit hand om många små detaljer och stora saker.
Vi har blivit välsignade långt bortom våra förväntningar.
Som det står skrivet i Predikaren 7: 9 "Bättre är
slutet på en sak än början av det". Tittar vi bakåt, även
om vi inte har nått resans slut, kan vi i många aspekter säga att allt är "bättre".
Tänk på de nästan 500 barnen till vilka Caminul Felix var och är både hemma och familj, vi kan
säga att det här arbetet är en dynamisk process, en process som vi tidigare nämnde om där drömmar
kommer till liv i familjerna. De små barnen som växer upp blir tonåringar och senare vuxna som har
sina egna familjer, dit dom tar med sig av de värden de har fått i familjen på Caminul Felix.
När vi ser tillbaka på alla dessa generationer av barn som funnits sedan starten ser vi att vårt arbete
har varit fruktbart. Vi kommer med tacksamhet och tack som Samuel en gång gjorde, säger "Hittills
har Herren hjälpt oss".
Vi är ännu inte i slutet av vår resa. Det har sagts att för att ett arbete eller en organisation
ska bli validerad måste det finnas minst tre generationer representerade. Caminul Felix är bara i
andra generationen, men vi lever i hopp om att Gud i hans trofasthet fortfarande kommer att vara
med oss och kommer att välsigna oss.
Hjälpen och hoppet kommer från honom och vi tror att den som startade det här "goda"
arbetet ger oss mod, kraft och visdom att göra det "gott", något som vi alla kan se genom våra egna
liv.Tack för att du finns med i denna trosresa och litar på Gud i vår önskan att förändra livet för
barnen som är betrodda oss.
Marcel Filip
Chairman

