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Kära faddrar och vänner,
Så är det tid att skriva till er igen, och det gör vi med stor 

glädje och tacksamhet. Ni finns där med ert stöd som betyder så 
mycket för arbetet. Sedan vi skrev till er sist har vi fått ta emot 
två nya barn och det känns fint. Två små pojkar som nu fått en 
mamma, pappa, och familj att växa upp i. Detta kan vi göra 
genom att ni finns där och ger stöd. Vår önskan och vårt mål är 
att vi under år 2020 kan ta in ytterligare c:a 30 barn. Föräldrarna 
är där och bara väntar på att fler barn skall flytta in i deras 
familjer. Vi vet att barnen finns som bara önskar och väntar på 
att någon skall komma och hämta dom till en trygg familj där 
dom får växa upp och få en familj. Vi har föräldrarna och vi har 
sängarna!

Som säkert många av er vet har vi haft en insamlings 
och informations resa för Felixbyn. Tillsammans med 
husföräldrarna Mong och Mana reste Lisa och Lars Hörnberg 
under nästan 4 veckor i norra Sverige. Vi säger tack till er 
många privatpersoner som öppnade era hem för oss, bjöd på 
mat och mycket mer. Tack till er pastorer och församlingar 
som så generöst tog emot oss i era församlingar och gjorde det 
möjligt för oss att få berätta om detta viktiga arbete. Tack till er 
som skrev upp er som faddrar. En del av er var det tidigare och 
nu beslutade ni er för att ta ytterligare ett barn. Ni skall veta att 
detta betyder mycket för arbetet.

Här följer en hälsning från Mana:
Min fru och jag är tacksamma till Gud som gav oss och 

möjligheten att tjäna honom som husföräldrar i Surat Thani 
Felixby.  En av mina uppdrag var nu att resa och berätta om 
Felix Famijeby i Thailand. Vi var glada att resa i Sverige när det 
var vinter och det var första gången som vi reste i norra Sverige. 
Vi tyckte om maten och var glada att se mycket snö. Vädret var 
det kallaste vi upplevt i våra liv med - 20 C. Vi skulle önska att 
våra barn fick uppleva detta och kunna få leka i snön.

Vi besökte många platser och har lärt känna många nya 
fina vänner. Vi tackar Gud som var med oss alla dagar under 
vår resa. Tack till er församlingar som öppnade era dörrar för 
oss och som gav kärleksoffer. Tack till er värdfamiljer som så 
generöst tog hand om oss med er stora gästfrihet. Tack till er 
alla som skrev upp er som faddrar. Välkomna att besöka oss i 
Thailand.

Med vänliga hälsningar,
Mong och Mana

Upprop om stöd!
Vi behöver fler:
• Faddrar
• Månadsgivare
• Gåvor till studiefonden
• Gåvor till reparationsfonden
• Gåvor dit du vill att dom skall gå

Med önskan om er fin vår från oss alla!
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Hälsningar,
Vill börja vår hälsning med att önska er alla Gud välsignelse. 

Barnen i vår familj mår bra och nu är det slutet på denna 
skolterminen. Mycket av deras tid går åt till studier. I mitten 
av mars har dom slutprov för denna terminen och sedan är det 
skollov tills i mitten av maj. Thailand har nyligen påverkats av 
coronaviruset och alla föräldrar i Felix-familjerna måste nu se väl 
efter sina barn. Vber om Guds skydd. Barnen kommer att vara 
hemma under skollovet. De leker och har roligt. Under denna 
tid blir det mer för oss som föräldrar att göra, men vi är glada att 
vara tillsammans med våra barn. Vi planerar att ta barnen till ett 
kristet läger där det kan få fina upplevelser med  nya kamrater. 
På dagarna åker dom till stranden och sedan har dom aktiviteter.  
Barnen mår bra och växer upp fort. Mac, Music, Earn och Earng 
är unga vuxna nu och tycker om klä upp sig. Om är fortfarande 
väldigt aktiv och har svårt att sitta still. Mek har växt upp till 
en stilig ung pojke. Mok kom till vår familj i oktober 2019 och 
han går i klass 4. Han är frisk och stark och gillar fotboll. Varje 
söndag åker vår familj till kyrkan där vi också tar del i olika 
aktiviteter.

För det nya läsåret kommer alla barn att flytta till en högre 
klass. Vi pratar med dom om deras framtid och vi berättar att 
Gud kommer att leda dras liv. Vi ber om en fin framtid för våra 
barn. Som förälder försöker vi göra det bästa för att tjäna Herren 
och ta hand om våra barn på rätt sätt. Vi vill tacka er alla faddrar 
och gåvogivare som ger stöd och hjälper våra barn till ett bättre 
liv.

Må Gud välsigna er
Kärlek i Kristus
Nomai-familjen

Hälsningar från Mac
Jag heter Naphon men mitt smeknamn är Mac. Må Guds 

kärlek och nåd vara med er alla.
Jag är väldigt tacksam till Gud för att han tog mig in i Felix-

familjen.  Från djupet av mitt hjärta är jag tacksam till familjen 
NOMAI som tog hand om mig som sitt eget barn. Mitt barndom 
var innan mycket fattig. Min pappa var gammal och min 
mamma som var svårt sjuk hade inte möjlighet att ta hand om 
mig. Därför kom jag till den nya familjen i Felixbyn. Jag flyttade 
hit när jag bara var fem år gammal. Jag mådde inte bra då med 
min hälsa. I min nya familj är NOMAI är min pappa. Han är 
också pastor i kyrkan. Mamma är lärare i söndagsskolan. De 
tog med mig till kyrkan och där lärde jag mig att be och jag bad 
att jag skulle bli frisk. Idag tackar jag Gud att min sjukdom har 
försvunnit.

Varje söndag tar vi bilen och åker till kyrkan. Jag är väldigt 
glad och upprymd att åka dit eftersom jag har möjlighet att 
tjäna Gud genom att spela gitarr där. Jag tackar Gud som 

tog mig till min nya familj. Jag studerar i klass 5 i ämnena 
vetenskap och matematik. Nu är den slutliga tentamen och 
nästa termin kommer jag att flytta upp till klass 6. Jag ber om 
visdom från Gud då jag strävar efter att fortsätta mina studier på 
universitetet.

Tack för att ni stöttar mig
Må Gud välsigna er alla,
MAC

Förtydligande om skattereduktion
Caminul Felix får inte automatiskt de pengar som 

skattereduktionen frigör. För att de pengar du får tillbaka ska 
tillfalla Caminul Felix, måste du själv sätta in dem på något 
av våra konton. Först då ger det ett plus i kassan för oss som 
organisation. Alternativt höjer du ditt månadsgivande med 
motsvarande belopp.


