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Kära faddrar och vänner, 

År 2018, inför Lars 70 -årsdag i Falkoping, 
Sverige, fanns en vision om att samla in pengar 
till det planerade Gruppboendet där några av 
våra ungdomar med särskilda behov skulle 
få ett hem för livet då dom flyttar ut från sina 
familjer.. Och många människor var generösa.

År 2019 lokaliserade vi marken i Oradea, 
Rumänien, och rev en av de gamla ladorna för 
att få plats med den nya byggnaden.

År 2021 är det dags att bygga! Det tog oss 
mer än två år att lösa några juridiska aspekter 
angående marken där vi vill bygga, men nu har  

vi äntligen alla tillstånd som behövs.
Tack för er generositet, tack för ert tålamod 

och tack för att ni stått med oss. Vi kommer att 
behöva ytterligare stöd som till detta projekt för 
att se det färdigt. Ser du en möjlighet att vara 
med och ge en gåva är du välkommen att höra 
av dig till oss.

Må Gud välsigna er och må Gud välsigna 
Caminul Felix!

Marcel Filip - President för Caminul Felix
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Jag börjar med att säga 
tack till er alla som troget 
stöder arbetet. Vi är ett av 
de 16 föräldrapar som finns 
för barnen i Caminul Felix 
Familjebyar idag. Vi började 
arbeta i denna verksamhet 
för 18 år sedan, motiverade 
av önskan att erbjuda en 
familj till barn som hade blivit 
övergivna. Vi vet att Bibeln 
uppmanar oss om att ta hand 
om föräldralösa och änkor.

Under alla dessa år har vi 
upplevt både glädje och sorg 
tillsammans med våra barn, 
men vi får ofta se och uppleva 
Guds barmhärtighet.

Jag tror att följande 
berättelse mycket väl illustrerar 
vad som sker i vårt hem:

”En dag gick en gammal 
man genom skogen och då 

såg mannen en liten katt som 
hade fastnat i ett trädhål. 
Det stackars djuret kämpade 
verkligen för att komma 
därifrån, så mannen räckte ut 
handen för att få ut katten.

Men den skrämda katten 
rev honom i handen. Mannen 
drog tillbaka handen och skrek 
av smärta. Ändå stannade han 
inte upp utan fortsatte att räcka 
ut handen för att dra ut katten 
och rädda kattens liv. Katten 
rev honom om och om igen.

Samtidigt så kom en annan 
man till platsen. Han  ropade 
till mannen som försökte hjälpa 
katten. ”Sluta med det, man. 
Det är ingen idé att hjälpa 
den katten. Det kommer så 
småningom att ta sig därifrån 
av sig själv. “

Manen brydde sig inte 

om att hans hand var riven 
och han fortsatte att försöka 
rädda djuret och lyckades så 
småningom.

Till slut närmade sig den 
gamle mannen mannen som 
hade tittat på hela scenen och 
sa till honom: “Son, det är 
kattens instinkt att reva, men 
det är min plikt att älska och 
bry sig.”

Dan Suciu - pappa i Ohio House, CF #2

”Det är min plikt att älska och bry sig”



Jag heter Alexandra och är 15 år gammal. I de 
följande raderna skulle jag vilja presentera mitt 
liv för dig.

Jag kom till denna underbara plats som heter 
Caminul Felix när jag var två och ett halvt år 
gammal. Min mamma hade lämnat oss syskon i  
en institution eftersom hon inte längre kunde ta 
hand om oss. Jag har två bröder. Min storebror 
stannade hos min farbror där han fick växa upp.

En dag kom ett mycket trevligt par för att 
besöka min bror och mig. Några dagar senare 
kom dom tillbaka och vi fick följa med till det 
som skulle bli vårt hem och vår familj.

Här förändrades våra liv totalt. Vi fick en stor 
tårta i välkomstgåva. Vi var rädda eftersom allt 
var nytt för oss. Jag var ledsen , men det varade 
inte länge eftersom jag fick nya kläder, som bara 
var mina. Jag fick leksaker, som bara var mina, 
och jag var glad att jag inte behövde dela dem 
med någon. (Nu vet jag hur jag ska dela saker, 
men då var det väldigt viktigt för mig att veta 
att något bara var mitt.) Jag bifogar ett foto från 
då.

Sedan jag kom hit har jag upplevt 
oförglömliga saker som som jag verkligen har 
älskat. Jag har rest med båt och med flyg och har 
upptäckt nya saker och nya platser. En annan 
underbar sak var att i min nya familj firades 
varje barns födelsedag (och eftersom vi är 12 
stycken är det många fester).

Gud har tillåtit att många saker i mitt liv 
förändras och jag har lärt känna honom. Jag går 
på en av de bästa skolorna i staden och jag har 
många möjligheter. Jag har haft chansen att åka 

på många resor och många läger och att gå på 
barnklubbar och göra många andra saker.

När jag kom till Caminul Felix fick jag en 
familj och föräldrar  en mamma och en pappa. 
De älskar mig mycket och uppskattar och 
accepterar mig som jag är, med alla mina brister. 
Och jag älskar dem också. Jag har inte orden 
att säga hur glad och tacksam jag är  och vilken  
välsignelse det har varit för mig att komma på 
en så underbar plats.

Efter att jag slutat gymnasiet ville jag gärna 
fortsätta mina studier för att bli dagisfröken.

Tack för allt ert stöd till Caminul Felix och för 
alla era förböner för oss barn. Må Gud välsigna 
er mycket!

Alexandra - Ohio House, Caminul Felix #2

Barnberättelse

Vi erbjuder dig möjligheten att ta emot våra nyhetsbrev per post, ELLER, du 
kan ta emot dem via e-mail.  För dig som stöder ett specifikt barn kan vi skicka 
brev, kort och foton via email också. Vårt mål är att vara effektivare, spara tid och 
pengar. Om du vill byta till EMAIL istället för post, vänligen kontakta oss via 
e-post på sponsor@caminulfelix.org (Fadderavdelningen). TACK!



Annonsblad 2021
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.

Från ett av många barn. TACK ! 
För företag, organisationer och vänner - 
till barnens bästa!

Kristen TV 
– Helt utan månadskostnad!

Kjells Elektronik & Digital-TV Center AB
Järnvägsg 25, 565 32 MULLSJÖ
Tel 0392-10 200, 0705-56 03 81

info@digitaltvcenter.se • www.digitaltvcenter.se

Paket 1:

1 190:-

Paket 2:

1 595:-

Paket 3:

2 595:-

Paket 4:

2 995:-

Helt kompletta parabolpaket för hela Norden, till rejält lågt 
pris, jämför gärna! Förprogrammerad mottagare med dina 
kanaler gör det smidigt att montera själv. Hämta i Mullsjö 
eller så skickar vi paket till dig, fraktkostnad 355:- *Dessa kanaler 169 / kvartal

*

*

*

*

  Service  Reservdelar  Utrustning 
          All info på hemsidan:

Köpa ny elcykel?   Gör inte det! 
Vi berättar gärna varför….. 

Kära faddrar och vänner,
Efter en sommar med mycket solsken går vi sakta 

tillbaka till det vanliga igen och våra barn börjar skolan 
snart. Det finns fortfarande begränsningar att följa på 
grund av Covid 19. En utmaning för oss är att vi inte 
kan resa för att presentera arbetet som tidigare utanför 
Rumänien. Vi hoppas och ber att det snart öppnar upp 
igen. Fram till dess behöver vi din hjälp för att informera 
dina vänner, familjer, kyrkan och andra om hur de kan 
ge stöd och vara en del av arbetet. Det finns fortfarande 
många barn som väntar på en familj. Vi har föräldrarna 
och hemmen för att välkomna fler barn. Men vi behöver 
din hjälp och stöd för det!

OM TESTAMENTEN OCH GÅVOR!
Det händer nu och då att gåvogivare kontaktar 
oss och vill upprätta sitt testamente där Caminul 
Felix blir förmånstagare. Du kan med förtroende 
vända Dig till oss. Vi har den kompetensen och 
erfarenheten som kan behövas. Detsamma gäller 
också om Du funderar på en större gåva och vill 
samtala om hur en sådan på bästa sätt kan komma 
våra barns framtid inom Caminul Felix till godo. 
Kontakta oss per telefon, brev eller e-post.


