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Kära vänner och faddrar,
Med önskan om ett riktigt Gott Nytt År vill vi börja vår 

hälsning till er alla. Vi hoppas att ni alla haft en fin Helg och fått 
njuta och koppla av med familj och vänner.

I Felixbyn har våra barn fått glädjas över julhelgen 
tillsammans med sina familjer och vänner. För barnen som 
flyttat in under året var det en speciell känsla av lycka att få fira 
jul på detta sätt. Under julveckan fick vi ta emot fyra nya barn. 
Den bästa julgåvan vi kunde få säger Mong och Mana som fick 
ta emot ett litet tvillingpar på två månader.

Tack till er alla som skickat in en extra julgåva till ert 
fadderbarn, familj eller Felixbyn. Detta betydde mycket för 
oss då vi vi fortfarande behöver ekonomiskt stöd genom 
att fler barn flyttar in. TACK! I Felixbyn ordnade man med 
en gemensam julfest tillsammans med barn och föräldrar. 
Sedan firade man vidare i hemmen och i olika kyrkor och 
församlingar.

Under mitten av november hade Felixbyn glädje att välkomna 
Dana Luncan, husmamma/psykolog från Caminul Felixbyarna 
i Rumänien och Ph.Dr Lynda Heiden från Kalifornien för några 
dagar av mycket givande seminarier. Till dessa seminarier hade 
vi också bjudit in några social assistenter, lärare och elever på 
ett av Universitetssjukhusen i Surat Thani. Dagarna avslutades 
med fest och diplom utdelning.

Så här skriver Dana och Lynda om sitt besök:
Felix-familjerna i Thailand är en plats där barnen verkligen förstår 

vad familjen är och vilka värden det ligger i att få växa upp i en familj. 
Här mötte jag underbara människor, speciella vänner med ett öppet 
och varmt hjärta. Tack Lisa Hörnberg för denna fantastiska upplevelse. 
Dana Luncan

Felix Familjeby, Thailand genom inbjöd Dana Luncan och mig 
Lynda Heiden till Felixbyn I mitten av november för några dagar av 
seminarier med föräldrarna och tonåringarna. Vilket underbart besök 
det var! Dana delade med sig av sin stora erfarenhet som Caminul 

Felix föräldrar och berättade om de 13 barnen som växt upp i hemmet 
där Dana och hennes man Paul funnits med under många år. Lynda 
undervisade om föräldraskap och om hur man jobbar med barn med 
ADHD. Dana, Lisa och Lynda hade möte med tonåringarna i en 
grupp där det gavs tid till stöd och råd hur man skall leva i friska 
relationer. Vårt team av tre var också privilegierad att delta i en 
förlovnings-cermoni för en av dom unga kvinnorna som växt upp i 
byn. Här vara det musik, bön, välsignelser, fest och en god middag 
lagad av Felix mammorna. Vi planerar att återvända igen år 2020 
för att fortsätta utbildningen och tillbringa mer tid tillsammans med 
familjerna. Lynda

(Två dagar innan julafton fick Mong och Mana ta emot 
tvillingparet Josh och Jada. Födda i oktober månad av en 
HIV smittad mamma). Nu får dom växa upp tillsammans i 
Felixfamiljen med många syskon).

Under slutet av januari och några veckor in i februari kan 
ni möta Mana och Mong tillsammans med Lisa och Lars 
Hörnberg. De reser då i norra Sverige för att presentera arbetet 
och inbjuda till engagemang. Under några helger finns också 
Lennart Larsson och Victor Boman med.
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NYHET: Om du har ett Swish-konto kan 
du Swisha din GÅVA TILL FELIXBYN PÅ 
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Låt år 2020 bli det år då du tar ett steg vidare:
* Är du inte fadder, bli fadder.
* Berätta för någon om fadderarbetet eller att ge ett månatligt 

stöd
* Vill du ha ett besök från en Felix representant är du 

välkommen att höra av dig
* Ge en gåva
Vi önskar er allt gott.

Felix Family Village
Thailand

Kära vänner, Jag är glada att skriva till er.
Vi är ett av husföräldraparen i Felix Familjeby, Surat Thani. 

Det är ungefär 13 år sedan vi började jobba i denna verksamhet. 
Vi har idag elva barn, fyra är våra egna. Våra tre döttrar går 
på olika universitet i Bangkok. Barnen heter JOY, JESSE, JEEP, 
JAMES, JR, JONAH, JOOB-JANG, JUNI, JA-JA, JOHN och JIN-
JIN. Vi kallar att vår familj är “The Little J Home”.

Våra barn är oftast ledsna, tysta och osäkra när de först 
kommer till oss. Men, efter en kort tid börjar dom kännas sig 
trygga och säkra och förstår att dom är älskade. Som husförälder 
älskar vi dem mycket och vi gör allt för att de skall få en fin 
framtid.

Vi är så glada att bo här tillsammans med våra barn. De växer 
upp och tiden den går snabbt och vi ser bara fram emot att se 
dem uppnå sina mål och drömmar. Ni är alla en viktig del av att 
ge våra barn ett bättre liv.

Vi vandrar och lever i tro dag för dag. Vi har inte mycket men 
vi har tillräckligt för att förstå att Gud är med oss. Våra barn 
finns med i de olika kyrkorna och församlingar vi går till där 
dom är engagerade på olika sätt.

James, är en av våra smarta pojkar, han gick ut med 
högsta betyget som är A / C- i sin klass. Han är nu vald 
som representant för Surat Thani Technical Collage då han 
vann första pris i södra Thailand och går nu vidare till en 
landstävlingen i Bangkok i januari. Vi är stolta!

Förra månaden har vi ett speciellt program arrangerat av 
föräldrarna då vi tog våra barn till Prachuab för att ha ett läger 
och gå på sightseeing. Vi hade också en sportdag och firade jul 
i december månad. Vi har många evenemang vid jultiden. Våra 
barn har deltagit i många program i sina kyrkor och skolor och 
i Felixbyn. De var mycket glada över den gåva de fick ta emot. 
För flera av dem var det deras första julklapp.

Slutligen vill vi tacka er för att ni finns med och ger stöd och 
vi önskar och ber att det kommande året blir ett välsignande år 
då ni får vara friska och må gott.

Må Gud välsigna er alla, God Jul och Gott Nytt År,
Mana och Mong
The Little J Family.


