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Kära vänner och faddrar,
Sommarhälsningar till er alla!
Efter en lång tid av karantän i byn kan vi nu röra på oss mer fritt. Det 

finns fortfarande regler och förordningar att följa, och det gör vi med stor 
respekt. Vi kan resa in till centrum och handla, gå till kyrkan och barnen 
kan leka tillsammans. Thailand har varit välsignat under denna tid med 
få fall av covid-19. Vi hoppas att turisterna snart skall återvända till vårt 
underbara land. Det är viktigt för vår ekonomi.

Visst har det varit jobbiga dagar då vi var tvungna att hålla våra barn 
åtskilda från varandra och de andra familjerna. Våra fina och underbara 
föräldrar har varit fantastiska att hitta på saker att göra tillsammans med 
sina barn. Det har varit trädgårdsarbete, sportaktiviteter, skolarbete, 
kalas och mycket annat. Du kan läsa mer om det i hälsningarna som 
kommer från föräldrarna. De skriver alla om covid-19 i sina hälsningar. 
Jag vet att många av oss är lite trötta på att höra om det hela tiden. Men, 
det har varit en stor del av deras dagliga liv under lång tid och det är 
viktigt för dem att dela med sig det till oss.

Några eller våra äldre barn har varit upptagna med att förbereda sig 
för sina examensprov för skolan. Några avslutade sina utbildningar 
och kommer nu att börja arbeta. Andra kommer att fortsätta studera på 
högskola eller på universitet. Vi är stolta och glada över våra barn och 
ungdomar. De är framtiden för Thailand. Du är en viktig del i teamet med 
ditt stöd att förändra deras liv. Tack!

En av pojkarna som tog examen är James. Du kan läsa vad hans föräldrar 
Mong och Mana skrev till sin son vid examen:

Ett barn är en gåva! Du är den äldsta sonen i vår familj, och du har varit 
tonåring i några år. Idag tar du examen från en treårig utbildning vid den 
Elektriska högskolan i Surat Thani.

Du är vårt barn och vi är stolta över att få vara din mamma och pappa. Alla 
i vår familj kommer alltid att finnas med dig när du behöver. En dag valde vi 
att bli dina föräldrar och att du skulle bli vår son. Detta hände för mer än tio 
år sedan. När du kom till oss började du skriva historien om kärlek i vår familj. 
Sedan dess har Gud gett oss som föräldrar och syskon, en stor kärlek till dig i 
vårt hem. Lova oss att fortsätta gå vidare framåt i livet och aldrig sluta drömma. 
Framgång väntar på dig. Gud skall vara med dig och välsigna dig i ditt liv för 
alltid. 

Dina föräldrar Mong och Mana

Under tiden med covid -19 har vi tyvärr varit tvungna att ändra många 
resplaner som vi haft för att presentera Felix Familjebyars arbete. Det är 
viktigt för oss att ge information om arbetet. Vi måste få möta människor, 
församlingar och andra sammanhang där vi 
kan be om stöd på olika sätt. Vi förstår och vi 
vet att många av er har förlorat era jobb. Några 
för gott och andra för kortare tid, och det har 
påverkat era privata ekonomier. Vi ber att allt 
kommer att bli bra för er och den situation 
som ni är i. Vi är tacksamma till er som har 
möjlighet och kan stå vid vår sida och fortsätta 
att ge stöd. Det ger oss lugn att arbeta vidare 
och rädda fler barn.

Vi får ofta frågor som hur kan vi ge? Har 
ni ett projekt att presentera? Vilka är behoven 
idag? Vi kan berätta att vi behöver så mycket 
stöd som vi kan få. Nya barn väntar på att 
flytta in och det är mycket svårt att säga nej 
eller att de måste vänta ett tag. Vad skulle ha 
hänt med James om han inte fått en ny familj? 
Det är därför vi fortsätter att bjuda in så 
många vi kan och vara en del av att förändra 
barns liv.

Så här vill några vänner till Felixbyn vara med och ge stöd:
* Vi gifter oss i oktober och vi har allt vi behöver. Ja, mer än vi behöver. 

Vi vill därför uppmuntra våra vänner att istället ge en gåva till Felix 
Familjeby.

* Jag fyller 75 år i juli och vi har allt vi behöver. Istället uppmuntrar jag 
mina vänner att ge till Felix Familjeby.

Kanske en idé för dig. Hör gärna av dig till oss!

Våra behov idag:
* Vi behöver fler faddrar
* Vi behöver fler månatliga gåvogivare
* Vi behöver hjälp med renoveringskostnader för våra hem
* Vi behöver stöd till våra ungdomars utbildning
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Alla i vår familj mår bra. Vi hoppas att 
du och din familj också har det bra. Vårt 
sätt att leva har förändrats för att matcha 
den situation som vi nu lever i. Vi har 
tillbringat större delen av vår tid hemma 
i byn. Tillsammans bad vi Gud att vi alla 
ska slippa att bli drabbade av viruset. Nästa 
månad börjar våra barn skolan igen. Alla 
är glada att få träffa sina vänner och börja 
ta del av undervisningen igen. Vi tror och 
vet att Gud kommer att fortsätta leda oss i 
framtiden.

Familjen Saksit och Nes

Även om vi lever virustider är vi 
tacksamma för det tre månaderna som ligger 
bakom oss. 

Alla våra barn och vi som föräldrar är 
friska. Nästa vecka börjar skolorna igen. 
Det finns fortfarande regler i skolan för att 
förhindra spridning av sjukdomen. Alla barn 
måste bära ansiktsmasker, tvätta händerna 
och hålla den sociala distansen. Vi tänker 
alltid på er och vi ber för er varje dag innan 
vi sover.

Må Gud skydda och alltid välsigna er!
Familjen Janjira och Khunton

Vi är så tacksamma för er alla som faddrar 
och gåvogivare som står vid vår sida   även 
under den tid när covid-19 kom. Vi mår 
alla bra och hoppas ni gör det också. Det 
är ungefär tre månader som vi har fått 
stanna hemma på grund av instruktionerna 
om karantän och social distansering. Många 
aktiviteter har vi gjort tillsammans med 
våra barn som trädgårdsskötsel, matlagning, 
idrott och andra aktiviteter. Vi ber för er alla! 
Den 1 juli kommer skolan att öppna igen och 
återgå till det normala. Snälla be för oss!

The Little J. Hemmet
Familjen Mong och Mana Rujirayanyong

Ända från början av Covid-19 har 
situationen fungerat bra för oss efter att ha 
tillbringat 3 månader med barnen i vårt hem. 
Vi har varit upptagna med aktiviteter, haft 
lektioner, spelat spel och studerat online. 
Vi har skyddat oss själva varje gång vi har 
varit ute. Vi ber med våra barn varje kväll 
om situationen med covid- 19 och vi ber för 
er alla.

Familjen Phayakkhacard Hus 8

Vi är familjen i hus 10. Vi hoppas att ni 
och er familj mår bra. Ett av våra barn tog 
sin examen som sjuksköterske-assistent och 
fick jobb på direkten. Hon är vår äldsta 
dotter och vi är så stolta över henne. Under 
de senaste tre månaderna påverkades hela 
världen av covid-19. Vi har varit hemma, inte 
gått någonstans, allt för att förhindra risken 
för virusinfektion. Vi följer också regeringens 
regler. Barnen i byn och alla föräldrar mår 
också bra. Skolan öppnar snart för våra barn. 
Det kommer att vara underbart att gå ut och 
träffa människor igen efter att inte ha lämnat 
huset på tre månader. Våra barn är glada att 
få gå till skolan igen. Tack för allt ert stöd. 
Vi uppskattar er vänlighet mycket. Må Gud 
välsigna er och era familjer mycket.

Mycket kärlek 
Familjen Yarin 

Sedan början av år 2020 har världen 
upplevt sjukdomen av Covid -19 viruset. 
Människor är rädda, oroliga, paranoida och 
vissa smittade. Många har blivit permitterade 
och arbetslösa. Det leder till brist på inkomst 
och leder till stress.Tack och lov så har vi i 
Felixbyn klarat oss fint. Föräldrar och barn 
mår bra. Även om det många gånger har 
orsakat rädsla och ångest så blev det en tid 
för alla familjer att komma närmare Gud 
och varandra. Vi kunde inte gå någonstans 
och barnen har studerat online hemma. 
Regeringen har meddelat att den 1 juli kan 
skolorna öppnas men vi måste följa mycket 
strikta regler. Vi i Felixbyn ber alltid för er 
och för er hälsa och er situation. Glöm inte 
att be för oss också. Gud välsigne er!

Familjen Nomai

Under denna tid av utbrottet med covid-
19 viruset som gjorde att våra barn inte 
kunde gå någonstans så fick vi lägga om våra 
dagliga rutiner hemma. När barnen vaknat 
och ätit frukost hade de uppgifter att göra 
som sina läxor som lärararna tillhandahöll. 
Eftermiddagen var fri för aktiviteter. Vissa 
vilade, andra läste böcker, spelade spel, 
ritade, tittade på film eller lyssnade på 
musik. Innan barnen somnade möttes vi för 
att läsa bibeln och be. Vi tackar Gud för att 
våra barn mår bra och är starka. Vi tackar dig 
för din omsorg och dina böner för våra barn. 
Gud välsigne dig!

Familjen Pastor K

Vi heter Banyan & Kosom och vi är 
föräldrar i hus 9. Vi har 8 barn, 4 flickor och 
4 pojkar. Nu är det regnperiod och vissa 
dagar är mycket heta. Våra skolor öppnar i 
juli igen och våra barn ser fram emot det. Be 
för vår familj och vår by. Vi hoppas se er en 
dag på besök i Felix Familjeby. Välkomna! 
Gud välsigne dig. 

Familjen Banyan

Hej eller Sawadee, som vi säger på 
thailändska. Vi uppskattar verkligen 
ert kontinuerliga stöd och era gåvor. Era 
bidrag hjälper oss att utvecklas och lyckas i 
framtiden. Sedan epidemin med 

covid -19 kom så stängdes allt ner. Till 
att börja med verkade allting fruktansvärt. 
Men på ett märkligt sätt har vi fått uppleva 
så mycket av Guds kärlek genom denna 
situation. Vi har vuxit närmare varandra i 
familjen. Vi har städat vårt hus, spelat spel, 
lagat mat och mycket annat tillsammans. Nu 
kommer situationen att bli bättre när skolan 
börjar. Alla elever måste bära ansiktsmask 
och ta med sin egen matlåda och bestick. 
Vi hoppas att våra barn kommer att ha det 
bra med den nya livsstilen som nu börjar. 
Vi hoppas att ni mår bra och vi vet att Gud 
kommer att ta hand om er och er familj.

Gud vill fylla er hjärtan med glädje och 
kärlek.

Familjen Rakkhantho 

Vi hoppas att du har det bra och du skall 
veta att du finns med i våra förböner dag 
och natt.

Under de sista 2-3 månader har alla 
medlemmar i vår familj varit tillsammans på 
ett speciellt sätt. Det har varit ett riktigt fin 
tid för oss trots covid- 19. Vi har haft många 
fina dagar tillsammans i vår familj. Varje 
morgon har vi arbetat i trädgården, planterat 
grönsaker, träd och buskar. Vi har också 
arbetat runt om vårt huset. Äntligen kommer 
barnen att börja skolan igen och det är något 
som de ser fram emot. Och vi önskar att allt 
snart kommer att vara som vanligt igen.

Vänliga hälsningar
Familjen Junton 

Hälsningar från  
våra Felix-familjer


