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Kära faddrar och vänner!

Ett år går fort, det ser vi när vi nu snart skall fira jul igen. 
Förra året vid denna tiden undrade vi alla hur julen 2021 skulle 
se ut. Vi trodde och hoppades att allt med Covid 19 skulle vara 
över. Tyvärr, blev det inte så. I många länder i världen brottas 
man fortfarande med höga siffror av människor som dör eller är 
sjuka. I Thailand och Felix-byn har vi följt de rekommendationer 
och förhållningsorder som kommit från regeringen hur vi skall 
kunna förhindra spridning av viruset. Detta har inneburit att 
våra barn och ungdomar fått studera hemma online. Nu kommer 
glada rapporter att Thailand håller på att öppnas upp igen. 
Denna nyhets togs emot med stor tacksamhet av alla. Thailand 
väntar på att turisterna skall komma åter, vilket innebär att deras 
ekonomi kommer tillbaka och många människor kan återvända 
till sina arbeten.

Naturligtvis gläder vi oss med våra barn och familjer som kan 
återgå till det vanliga igen. Skolorna öppnas och barnen får möta 
sina kamrater igen. De kan börja med sina olika aktiviteter igen. 
Felix-byn är återigen full av liv och ingen kan missa att höra 
barnens glada skratt. Glada skratt hör man från barn som känner 
sig trygga och älskade. Detta gör barnen i Felix-byn som fått en 
mamma, pappa och familj. Tack till er alla som gör det möjligt 
genom ert stöd! 

Till det nya läsåret som började på senhösten hade vi glädjen 
att se 19 av våra ungdomar fortsätta sina utbildningar på 
högskola, yrkesskola eller universitet. Det är fantastiskt att se 
ungdomarna som kom till familjerna rädda och skygga, många 
hade aldrig gått i skolan tidigare. Dom hade inga drömmar eller 
visioner inför framtiden. Idag ligger dom ofta i topp i sina klasser 
och lärarna har bara goda ord att säga. Tack till er faddrar som 
fortsätter att ge stöd till studier, också till er som ger genom 
Studie-fonden så att vi kan låta alla våra ungdomar som vill 
studera få denna möjlighet.

I Felix-byn har vi ett nytt projekt som vi nu arbetar med. Det 
är att bygga ett större förråd som skall användas för alla familjer 
i familjebyn. Det händer ofta att våra föräldrar och familjer får 
ta emot frukt, grönsaker, torrvaror etc. Då våra familjer ofta är 
ute och besöker olika församlingar och vänner så kommer dom 
tillbaka hem med dessa fina gåvor som är så värdefulla för Felix-
byn och vår ekonomi. Men, vi har inget förråd att lagra det it. 
Om vi kan bygga detta förråd så kommer det att innebära att 
vi kan planera bättre för inköp och minska på våra kostnader. 
Kostnaden ligger på c:a 200 000:- SEK. Har du en möjlighet att ge 
ett stöd till detta är vi tacksamma. Skriv: Förråd på meddelandet!

Jultiden närmar sig och det är en helg som våra barn ser fram 
emot med glädje. Då vet dom att det är lite extra festligheter på 
gång. I Felix-byn pyntar man och gör allt vad man kan för att 
få fram julstämningen. Vi brukar anordna en gemensamt julfest 
för våra barn och ungdomar. Sedan firar de jul i sina respektive 
familjer. Då vi nu har gått igenom en svår tid med Covid 19, 
vilket påverkat vår ekonomi, ger vi er också möjligheten att ge 
ett extra stöd inför Julhelgen. Var med och ge stöd! Ge det du kan 
och du skall bli välsignad.
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Kanske finns du som inte vet vad du 
skall köpa eller önska dig i Julklapp! Ta ett 
fadderbarn eller ge ett månatligt stöd till 
Felix-byn. Du är välkommen att kontakta 
oss om du behöver mer information 
legerbo@gmail.com. Tillsammans kan vi 
göra skillnad och förändra ett barns liv till 
en ljus framtid.

Med önskan om er riktigt God och 
Fridfull Julhelg!

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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NYHET: Om du har ett Swish-konto kan 
du Swisha din GÅVA TILL FELIXBYN PÅ 
FÖLJANDE SWISH-KONTO:1239001264

Plusgiro: 90 01 26-4
Bankgiro: 900-1264

Under tiden 18-28 November 
kommer Lisa och Lars Hörnberg 
att besöka följande platser för att 
informera och inspirera om Felix 
Familjebyar:

Torsdag 18 nov kl 18.00 
Pingstkyrkan Skellefteå
Fredag 19 nov kl 18.30 
Brukskyrkan Ursviken 
Söndag 21 nov kl 11.00
Korskyrkan Byske 
Söndag den 21 Nov kl 18:00
Pingstkyrkan Luleå 
Tisdag 23 Nov kl 1900
Saronförsamlingen Granö
Onsdag 24 Nov kl 18:00
Filadelfia Strycksele 
Torsdag 25 Nov kl 19:00
Pingstkyrkan Boden
Fredag 26 Nov kl 10:00 
Pingstkyrkan Arvidsjaur 
Söndag 28 Nov kl 13:00 
Pingstkyrkan Robertsfors
(Med reservation för ändringar. 

För information kontakta: Lisa 
E Hörnbeg 0703431016 eller Lars 
Hörnberg 070787 5758).

Välkomna att lyssna och bli berörd!

Här följer en hälsning från Jeep.
Jeep är en av husföräldrarna Mong och Manas biologiska barn.
Tillsammans med sina tre biologiska syskon har hon fått dela sin familj 

med flera nya syskon.
Jag är så glad att få skriva en hälsning till er alla som stöder mig och min 

familj. Att ni finns med som faddrar betyder mycket för oss som familj. Jag 
flyttade till Felix-byn 2009 tillsammans med mina föräldrar när jag var 10 
år gammal. Jag älskar min familj och jag är så tacksam att ha många bröder 
och systrar. Jag hjälper mina föräldrar att att ta hand om barnen och jag 
älskar dom lika mycket som mina biologiska syskon. Efter att jag avslutat 
mina universitets studier i Bangkok flyttade jag tillbaka till min hemstad 
Surat Thani för att fortsätta leva mitt liv och arbeta där. Jag avslutade min 
utbildning med bästa betyg och nu har jag börjat arbeta. Att jag fick växa 
upp i min Felix-familj och få möjligheten att studera har varit möjligt genom 
den hjälp och det stöd som ni ger. Gud är trofast  och hans kärlek finns i 
mitt liv och jag vill göra allt för att tjäna honom.

Gud välsigne er alla och jag önskar er alla en god hälsa
Jeep


