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Kära faddrar och vänner!

För en tid tillbaka så firade vi alla Påsk och 
påminde varandra om Jesu död och uppståndelse. Våra 
hjärtan fylldes med hopp och glädje. Hopp eftersom 
uppståndelsen representerar vår Herres seger över döden 
och att alla människor har blivit välsignade genom detta. 
Juni månad 2022 – det första halvåret har gått så fort! Ett 
första halvår som hade gjort oss alla på Caminul Felix mer 
uppmärksamma och tacksamma för de “små gåvorna” 
i våra liv. Nåden att leva i ett fritt land och välsignelsen 
att ha fred är två saker som vi är oerhört tacksamma för. 
För oss i vårt land har det fått oss att förstå hur viktiga 
dessa aspekter är för att man skall leva tryggt i ett land. Vi 
fortsätter att be för människorna i Ukraina och Ryssland. 

Må Gud läka sår och återställa liv!
För barnen på Caminul Felix har livet följt sin normala 

gång. Efter en lång vårtermin ser de alla fram emot 
sommarlovet – ett välförtjänt uppehåll för alla. Vi hoppas 
att vi alla får en fin sommar. Det skulle vara fint att få 
möta er alla hos oss. Ni är alltid välkomna! Det ni gör 
för våra barn kan inte uttryckas i ord. Den uppskattning, 
passion, engagemang, generositet och kärlek som ni ger 
för arbetet är till stor välsignelse och det uppmuntrar 
oss och får oss att arbeta ännu mer. För allt detta och för 
många andra saker tackar vi er!

Med stor uppskattning,
Timea och Răzvan Petrică



Unga generationer utsätts för mycket 
information – mycket av det är användbart, men 
tyvärr är mycket skadligt, vilket speglar den tid 
vi lever i.

Dagens värld är full av förändringarnas 
vindar. Både vi och barnen är föremål för detta 
och vi försöker hantera dessa utmaningar som 
ofta skapar otrygghet. Pandemin som vi har 
gått igenom och kriget som har brutit ut så nära 
oss hjälper oss att inse hur sårbara vi är, och 
hur oberäknelig den omgivande verkligheten 
vi lever i är, vare sig vi gillar det eller inte. En 
författare har uttryckt det så här, “Det enda 
säkra med morgondagen är att det kommer att 
vara annorlunda än idag.” Om vi   tvivlar på det, 
låt oss bara tänka på takten i utvecklingen av 
den “digitala eran” under de senaste 20 åren.

De goda nyheterna är att vi kan göra en 
förändring till det bättre både i våra egna och 
i våra barns liv genom de relationer vi bygger, 
genom de böcker vi läser med dem, men särskilt 
genom den tid vi spenderar tillsammans. 

Vi säger ofta till våra barn:
Ty, det är Herren som ger vishet. Från 

hans mun kommer vishet och förstånd.” 
(Ordspråksboken 2:6)

Må Herren hjälpa oss att alltid att lita på 
honom!

Ghita och Maria Cozma, föräldrar i Villa 
Falköping

Vänj den unge vid den väg han bör vandra,  
så viker han ej av från den när han blir gammal.

(Ordspråksboken 22:6)



Jag heter Ciocan Cristian Alexandru. Jag 
föddes i en dysfunktionell familj, påverkad av 
min pappas alkoholkonsumtion. Vid min fars 
död drabbades min mamma av en chock med 
bestående effekter och behövde därför särskild 
vård själv. Under sommarloven spenderade 
jag korta men trevliga veckor tillsammans med 
mina morföräldrar och kusiner på landet.

När jag var 8 år gammal, på grund av 
bristen på omsorg och uppmärksamhet från 
mina föräldrar, togs jag till ett statligt center 
tillsammans med min 6-åriga bror och vår syster 
som bara var ett år gammal. Därifrån kom vi 
till Caminul Felix 2012. 2015 kom vår yngste 
bror, som då var två år gammal, till oss. Detta är 
en mycket fin miljö för alla barn som växt upp 
i en liknande situation som mig. Här har jag 
fått en mycket bra utbildning och jag fick även 
följa med till kyrkan där jag fått många vänner. 
Jag håller på att utbilda mig som elektriker. 
Jag älskar verkligen det jag gör och jag har lärt 
mig mycket under mina praktikperioder. Jag 
planerar att fortsätta mina studier. Jag hoppas 

att allt ska gå bra och att jag får jobba som 
elektriker i framtiden. Jag är väldigt tacksam för 
det som har hänt i mitt liv. Hade jag inte flyttat 
in till min familj på Caminul Felix hade jag 
absolut inte hittat mitt syfte med livet.

Barnberättelse

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.

Caminul Felix  
exekutiva grupp:
Marcel Filip - Chairman
Dana Luncan
Emil Puşcaş
Răzvan Petrică
Lisa Egerbo Hörnberg
Grundare: Lars Hörnberg
Editor: Timea Petrică



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!

  Service  Reservdelar  Utrustning 
          All info på hemsidan:

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

Med stor GLÄDJE skickar vi en 
hälsning till dig från sponsorkontoret. 
Påskfirandet är borta och nu väntar våra 
barn på sommaren och semestern. Även 
om pandemin drabbat oss så illa har vi 
blivit välsignade genom att ta emot nya 
barn i våra familjer. Det är ett mirakel att 
se förändringarna i deras liv när de får 
en familj. Vi hör barnen prata om vad de 
ska göra i sommar. De äldre har en gång 
berättat för dem att de tillsammans med 
familjerna ska åka upp till bergen, på 
landet eller andra platser för att ha kul och 
gemenskap. För många av de nya en gång 
är det bara något de bara har drömt om att 
göra. Om du ser en möjlighet att ge en extra 
gåva för att göra det möjligt igen skulle vara 
underbart och av stort värde.

Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg
Fadder-kontoret
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Kära vänner, 

Jag sänder dig välsignade hälsningar å allas vägnar som utgör "Caminul Felix" familjen. Vi lever i 

en tid av "sociala medier" där korta och koncisa texter är att föredra. Därför håller jag mig väldigt 

kort även denna gång. Det är tre punkter jag skulle vilja nämna: 

 

1. Caminul Felix - 30-årsjubileum 

I år firar Caminul Felix 30 års verksamhet. Vi tackar Gud för hans omsorg. Tack också till alla 

församlingar och extraordinära människor i Sverige som bidragit till byggnationen av och stödet till 

den första byn. Den andra byn byggdes under de år som följde av församlingar och underbara 

människor från USA, England, Norge, Finland och våra rumänska bröder och systrar från 

Österrike, Italien, Irland, Spanien och Kanada anslöt sig till detta arbete. 

En extraordinär och vacker resa, ibland genom dalar, ibland över berg ... 30 år, över 600 barn, 16 

familjer och många andra som blev indirekt välsignade genom Caminul Felix. Firandet kommer att 

äga rum i oktober och vi återkommer med detaljer inom en snar framtid. 

 

2. Covid 19 

Det var en utmanande tid för oss. Det var svårast för barnen, några av dem gick igenom 

infektionen med lindrigare symtom, och online-skolan uppskattades inte av majoriteten av barnen. 

Som många andra var vi trötta på att bära en ansiktsmask och av alla restriktioner. Vi längtade 

efter att detta skulle få ett slut så att vi kunde återgå till det normala. Pandemitiden förklaras 

härmed förbi, men vi har inte återgått till det normala... Gud har tillåtit ett nytt försök. 

 

3. Kriget i Ukraina 

Tusentals och hundratusentals flyktingar var tvungna att fly från sina hem och land efter att kriget 

började. Mer än 1 000 personer, äldre, mammor och barn, har hittat en ren säng, ett varmt mål mat 

i våra familjer och i "Noble House" det gästhem vi har inom organisationen. Just nu tar vi emot en 

grupp på tio personer, mammor och barn. 

Denna konflikt lämnar efter sig mycket smärta och osäkerhet, och det verkar som att dess slut inte 

är nära. Men så länge det behövs är vi här för att hjälpa till. 

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet och uppskattning för var och en av er som stödjer 

detta arbete genom att ge uppoffrande från era resurser. Du är värdefull för oss och vi ber att allt 

du ger ska belönas i överflöd! 

Med uppskattning och tacksamhet, 

Marcel Filip 

Direktor 

mailto:marcel.filip@caminulfelix.org

