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Kära faddrar och vänner,

Så är tiden inne att skriva till er igen och det gör vi med 
stor tacksamhet och glädje. Ni är viktiga länkar i arbetet. 
Vi gläds över varje barn som vi kan rädda in till ett nytt 
liv genom att de får en ljus och trygg framtid och får växa 
upp i en familj. Att tiden går fort ser vi på våra barn som 
växer upp och blir unga vuxna. Till hösten kommer 19 av 
våra ungdomar att studera på högskola, yrkesskola eller 
universitet. Vi är så tacksamma för denna möjlighet att de 
kan studera vidare då vi vet att ungdomarna är Thailands 
framtid. Tack till er som ger stöd till Studiefonden så vi 
kan göra detta möjligt.

Ett stort tack till er som skickat in extra gåvor genom 
er Secondhandbutik, födelsedag eller på annat sätt. Ni 
skall veta att detta betyder mycket för Felixbyn och våra 
omkostnader då vi inte har kunnat resa och berätta om 
arbetet pga av Covid 19 under en lång tid. Då kommer de 
glädjande meddelandena om att vi fått in gåvor från er. 
TACK!

Hälsningar från Mana. Pappa och ledare i 
Felixbyn.

Jag hoppas att ni alla mår bra och har haft en fin sommar. 
Vi mår alla bra och försöker hålla oss borta från Covid 19. 
Det är nästan två år nu som vi levt med pandemin. Ibland 
är det svårt för oss och speciellt för barnen att leva med 
olika restriktioner och att känna sig trygga.

Tack alla faddrar och gåvogivare som är med och stöttar 
oss på så många sätt. Vi vet att detta är vår kallelse att 
tjäna Gud i vår roll som föräldrar. Tillsammans med er får 
vi förändra deras hopp och att se ljust på framtiden. Som 
husföräldrar försöker vi göra vårt bästa i denna uppgift.

Vi har idag nästan 100 barn i Surat Thani Felix Familjeby. 
Vi tackar Gud att han välsignade oss och att vi får vara 
med i denna uppgift. Vi kommer att fira 15 års jubileum 
under mars månad år 2022. Då är ni alla välkomna!

Hälsningar från Chaweewan Yarin.  
Mamma i hus 10

Först och främst vill jag tacka Gud som förde våra 
vägar till Felixbyn och tack till er alla som stöttar vår 
familj och arbetet. Jag hoppas att ni alla mår bra och inte 
blivit sjuka av corona-viruset. Vi mår alla bra i familjen.

Jag skriver detta brev på uppdrag av hus nummer 10 
och vår familj. Vi är den sista familjen som flyttade in till 
byn 2015. Jag växte upp i en icke kristen familjen. Mina 
föräldrar dyrkade spöken och andar och trodde starkt på 
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Som läget ser ut idag kommer det att dröja innan vi 
kan börja resa med en grupp och presentera och berätta 
om behovet av stöd till arbetet genom att bli fadder eller 
månatlig gåvogivare. Ser ni en möjlighet att ta emot en 
representant från arbetet som kommer till någon samling 
hos er och inspirerar är ni välkomna att höra av er till oss:

legerbo@gmail.com
Tel 0703431016

Som avslutning delar vi med oss av behoven som vi har:
Nya faddrar/gåvogivare
Renoverings-fonden
Studiefonden

Allt gott till er alla och ha en fin höst,

Felix Familjeby
37/5 Moo 4 Tambol 
Watpradoo
Muang Surat Thani 84000
Thailand
Kontaktperson:
Mana Rujirayanyong
Tel. +66 818933738
mana@felixfamilythailand.org
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dem. Jag har sett och upplevt det sedan jag föddes. När 
jag fyllde 8 år skickade mina föräldrar mig till ett hem där 
jag fick bo under åren då jag gick i skolan. Min mamma 
dog när jag var 12 år. Jag åkte hem på begravningen och 
efter det åkte jag aldrig mer hem. Jag fortsatte att bo på 
hemmet tills jag avslutat mina studier. Senare i livet tog 
jag emot Jesus Kristus som min Frälsare. 2012 hörde jag 
om arbetet i Felix Familjeby och tillsammans med min 
man åkte vi dit för en intervju för att bli husförälder. Med 
stor tacksamhet tog vi emot nyheten av vi blivit utvalda 
som föräldrar och skulle få flytta in när huset var klart. 
Jag vet att detta är kallelsen från Gud för min man och 
mig. Vi älskar att vara här och tjäna Herren genom att ta 
hand om de barn som inte har någon annan. Vi har nu 7 
barn i vår familj. Detta är deras namn; Matthew, Daniel 
och Lego, Manna, Hanna och Mo. Vi har en biologisk son 
som heter Fifa och bor i Chiangrai som är vår hemstad i 
norra Thailand. Där bor han tillsammans med sin farfar 
och studerar vid Chiangrai universitet.

Vi var mycket tacksamma och glada för alla föräldrar 
i byn som hälsade oss varmt välkomna. Vi vill göra vårt 
bästa i vår uppgift som husföräldrar och ta hand om våra 
barn. Tack för att ni finns med oss i arbetet vilket betyder 
mycket för oss.

Gud välsigna er alla.


