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Kära faddrar och vänner,

Vi är glada att skriva vårt nyhetsbrev till er igen. 
Vi hoppas att ni alla har haft det bra och skönt under 
jul- och nyårsfirandet. Vi hade en fin och rolig julfest 
i familjebyn tillsammans med våra barn och föräldrar. 
Allt inramades av sång, musik, drama och mat. Alla 
barnen och ungdomarna var glada och tacksamma över 
julklapparna dom fick.

TACK till er alla som skickade en extra gåva till ert 
fadderbarn eller Felixbyn som gjorde att vi kunde ha en 
fin julfest och ge en julklapp till alla barnen. I de olika 
kyrkorna som vi går till medverkade våra barn med med 
sång och musik. Julen blev en helg som alla kommer 
att minnas med glädje. Vi behövde det efter ett år med 
många utmaningar. Ett par dagar att bara få finnas till 
och njuta av glädje och gemenskap.

I december anordnades en sportdag där barnen och 
ungdomarna fanns med och tävlade. Ett roligt program 
med många aktiviteter som arrangerats av föräldrarna. 
Dagen slutade med en stor fest och prisutdelning.

Under nästan 14 dagar reste Lisa och Lars Hörnberg 
i ett snöigt och kallt norra Sverige för att presentera 
och informera om arbetet i Felixby. Vi är tacksamma till 
pastor Rolle Petterson från Skellefteå som lade upp vår 
resplan, samt till församlingarna som tog emot oss med 
så stor värme och kärlek. Tack att ni tog emot och tack för 
fika, mat och husrum.

I Felixbyn planerar vi att ha vårt 15 års jubileum 
under dagarna 8-11 mars. Många aktiviteter kommer 
att anordnas och det brukar vara roliga och trevliga 
arrangemang som våra föräldrar ordnar. Har du 
möjlighet att vara med, är du varmt välkommen. 
Mer information kommer framöver. Vi får ha med i 
beräkningen att saker kan ändras då vi inte vet hur det 
utvecklar sig med Covid 19 och spridningen av nya virus 
som kommer.

Vi tackar Gud för dessa fina 15 år som ligger bakom 
och för vad som hänt i Felixbyn. Många övergivna barn 
har fått en mamma, pappa och familj. 

I bland har det varit stora utmaningar med 
reparationer, skador från monsun-regn. extra kostnader 
från Covid 19, sjukhusvård och annat. Men, då har ni 
så generöst och kärleksfull funnits med och gått in med 
extra stöd.

Vårt mål för 2022 är att kunna öppna upp för att 
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fler barn skall få flytta in. Till 
det behöver vi fler faddrar och 
understödjare. Därför har vi satt 
upp som mål för 2022 att jobba för 
detta. Ser du en möjlighet att ge ett 
extra stöd är vi tacksamma. Eller 
berätta för någon vän, familj eller 
arbetskamrat om Felix Familjeby. 
Märk ditt meddelande med: `2022-
Jag fick en familj´.

Till nästa nyhetsbrev planerar vi 
att kunna skicka med ett uppdaterat 
foto på ditt fadderbarn och familj.

Önskar ni i församlingen ha 
ett besök där någon eller några 
representanter från Felixbyn får 
komma och berätta om arbetet 
och ta upp en kärleksgåva är 
ni välkomna att höra av er till : 
legerbo@gmail.com

Tack att ni finns med oss med ert 
stöd och era förböner. Vi behöver 
det!

Gud välsigne er

Felix Familjeby
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NYHET: Om du har ett Swish-konto kan 
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Plusgiro: 90 01 26-4
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Här kommer en hälsning från Mac, som är en av dom första 
barnen som flyttade in hos familjen Attaya.

Jag heter Napon Suebtayard “Mac”. Jag börjar min hälsning med att 
önska Guds kärlek och nåd till er alla. Jag är 20 år gammal. Jag är så 
tacksam att kunna se Guds omsorg i mitt liv. Jag har nu avslutat mina 
studier på Thammasat Universitetet som är ett av de bästa universiteten 
i Thailand. Där har jag studerat teknik som huvudämne med inriktning 
på elektroteknik. Jag har under en lång tid fått studera i onlineklasser på 
grund av covid19-pandemin. Sedan en tid tillbaka flyttade jag till Bangkok 
för att fortsätta studera. Jag bor där tillsammans med min storebror som 
arbetar I Bangkok. (Han är son till mina föräldrar Felix Familjeby.) Efter att 
jag kom till universitetet har jag blivit utvald att vara med i fotbollslaget på 
fakulteten och även vara representant för universitetet.

Jag vet inte vad som skulle ha hänt i mitt liv om jag inte fått flytta in i min 
Felix Familj. Att vara en del av den här familjen är den stora glädjen för mig. 
De behandlar mig som ett av deras egna barn. Jag är så tacksam för mina 
föräldrar och min familj. Naturligtvis är jag också tacksam till er alla och 
för det stöd som ni gett. Utan det skulle jag inte kunnat nå mitt mål. Jag ska 
försöka göra mitt bästa för att ta examen och hitta ett jobb och kunna vara 
en välsignelse för andra människor.

Må Gud välsigna er alla,
Mac


