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Kära faddrar och vänner!

Med stor glädje skriver vi till er igen för att ge er 
en uppdatering av vad som hänt i Felixbyn. Med en 
stor grupp av barn och ungdomar så händer det alltid 
mycket. Det skjuder av liv och glädje i Felixbyn.

Ni finns alltid nära oss i våra hjärtan. Ert stöd och 
kärlek till arbetet betyder mycket. Det har varit några 
jobbiga år för oss alla. Men, nu börjar vi se ljuset i slutet 
av tunneln komma fram och vi hoppas att snart skall vi 
alla kunna gå tillbaka till olika aktiviteterna som skola, 
arbete och möta vänner som tidigare. Det väntar vi alla 
på.

Under mats månad brukar vi alltid ha vårt årliga 
styrelsemöte. Detta är något som vi alla ser fram emot. 
Även om restriktionerna lättat så kommer vi att även 
detta år att mötas genom uppkomling på våra datorer.

Jubileums-år 2022
I år är ett speciellt år då vi firar 15-års jubileum i 

Felixbyn. Vi fattar inte var tiden har tagit vägen. När vi 
ser barnen som kom till familjerna som små, till att idag 
ha växt upp till unga fina tonåringar då vet vi att mycket 
hänt. Många barn har också flyttat in under åren som 
gått och nya flyttar in. Vi skulle önska och har som mål 
att under år 2022 kunna ta emot ytterligare 20 barn som 
behöver en familj. Kan du vara med?

För att markera dom 15 åren anordnade föräldrarna ett 
mycket uppskattat program i februari månad där barnen 
och familjerna fanns med på olika sätt. På plats fanns 
många inbjudna gäster till de olika aktiviteterna som 
anordnades. På fredagen var det fotbolls tävlingar som 
gällde. Här spelade våra barn, ungdomar och föräldrar 
med inbjudna gäster från vår stad och vårt område. 
Festligheterna avslutades sedan med gemenskap och en 
god måltid. På söndagen besökte familjerna olika kyrkor 
där dom medverkade med sång och fick presentera 
arbetet. Med stor glädje fick de ta upp en kärleksgåva till 
arbetet. Människor som möter våra familjer bli berörda 
när de ser skillnaden i barnens liv sedan dom fått en 
mamma, pappa och familj. De ser att det är riktigt och 
värt att satsa på.

Jubileumsgåva – tillsammans kan vi göra skillnad.
* Ser du en möjlighet att ge en extra Jubileums-gåva 

till Felixbyn är vi tacksamma. Skriv Jubileumsgåva på 
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meddelandet. Vi jobbar för att 
kunna få in medel för att kunna 
ta in dom ytterligare 20 barnen 
som väntar på en familj och till det 
behöver vi mer ekonomiskt stöd.

Det finns idag ett stort behov att 
ge övergivna barn en familj över 
vår värld. Vi finns fokuserade på 
Thailand där vi ser att behovet är så 
stort. Många barn lever på gatorna, 
institutioner, används i barnarbete, 
prostitution eller säljs. Tillsammans 
med er kan vi göra skillnad för 
några barn. Låt oss tillsammans 
rädda ett barn för att sedan fortsätta 
med ett till osv. Det finns många 
sätt du kan hjälpa till på. Hör gärna 
av er till oss och vi kan ge mer 
information!

Nu önskar vi er alla en fin vår och 
Guds Rika Välsignelse
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Här kommer en hälsning från Earng.
Mitt namn är Earng och jag tackar Gud för att jag fick komma till Felix 

Familjeby där jag fick ett nytt hem. Jag är så tacksam för mina nya föräldrar, 
mina bröder och systrar. Här i min familj fick jag lära känna och uppleva 
Guds kärlek genom mina föräldrar. Här fick jag växa upp i en trygg och 
kärleksfull familj och här har jag fått ett fint liv. Jag fick börja skolan och nu 
tänker och planerar jag för min framtid och utbildning. Min dröm är att ha 
någon form av affärsverksamhet där jag kommer att lyckas. Om det finns 
möjligheter skulle jag gärna vilja fortsätta mina högre studier i Korea.

Dom tio år som jag bott hos min familj i Felixbyn har förändrat mitt liv 
totalt. Jag gör mitt bästa för att studera och få bra resultat och jag har mina 
föräldrar och familj som ger mig stöd. Vi uppmuntrar och stöttar varandra. 
I framtiden hoppas jag kunna få en bra inkomst i mitt arbete så jag kan ge 
stöd till Felixbyn och till nya barn som flyttar in. Här är jag trygg och här 
kommer många fler barn att få uppleva samma trygghet.

Jag vill säga tack till er alla som är med och ger stöd genom att vara 
faddrar eller ger stöd på annat sätt. Det är viktigt och meningsfullt för mig, 
min familj och alla familjerna. Tack vare er har vi alla fått ett bättre liv. Må 
Gud välsigna er alla.


