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Kära vänner!

Så var dags att skicka er vårt nyhetsbrev från barnen och 
familjerna i Felixbyn, och vi gör det med stor tacksamhet. 
Alltid när vi tänker på er gör vi det med stor tacksamhet. 
Att ni finns där och står troget och ger stöd är fantastiskt. 
Ni är viktiga i arbetet med att ge övergivna barn en familj 
och en ny framtid. Med stor tacksamhet ser vi hur livet 
börjar gå tillbaka till det vanliga igen efter några år av 
isolering och restriktioner av Covid 19. Nu kan barnen 
leka tillsammans igen i vår trädgård. När det blir lite 
svalare på kvällen spelar man basket och fotboll. De som 
inte är med och spela står och hejar på. Viktigt är också 
att barnen och ungdomarna kan gå tillbaka till skolan 
igen. Thailand som land ser också fram emot att turisterna 
skall komma tillbaka och att turistnäringen, som de är så 
beroende av, skall börja ta fart igen.

Jubileums-år 2022.
Som vi berättade om i förra nyhetsbrevet firar vi i år att 

det är 15 år sedan dom fyra första familjerna flyttade in till 
Felixbyn. Det är ofattbart så snabbt tiden rinner iväg. Vi 
vill tacka er som skickat in en jubileums-gåva till våra barn 
och familjer. Gåvorna kom till stor glädje och välsignelse. 
Vi vet att det finns ett stort behov av hjälp och stöd runt 
om i vår värld och alla kallar på uppmärksamhet att ge. I 
allt detta förstår vi vikten av att stå kvar i det arbete vi har 
börjat och viljan att fortsätta arbetet.

Sommar och ledighet närmar sig nu för många av oss. 
I Felixbyn fortsätter vi med med skola och aktiviteter. 
Barnen och ungdomarna har redan haft ett av sina längre 
ledigheter. Vår vädjan är till er är att inte glömma barnen 
och familjerna. Berätta för dem ni möter om möjligheten 
att bli fadder och möjligheten att ge stöd till Felixbyn. Vi 
behöver det! Samtidigt så önskar vi er alla en avkopplande 
ledighet.

Under en helg i april månad hade Lisa och Lars Hörnberg 
glädjen att få möta Smyrna församlingen i Fagersta där vi 
fick presentera arbetet. Denna fina församling har under 
många år sett Felixbyn som ett av sina missions åtagande 
och finns med och ger månatligt stöd. Kanske kan din 
församling eller organisation göra samma sak. Ni är 
välkomna att höra av er till oss om ytterligare information.

NYTT
Ni kan nu gå in på vår hemsida www.caminulfelix.se och 

ladda ner ett dokument till ett Gåvobevis eller Minnesgåva 

Felix Familjeby Thailand
www.caminulfelix.se  |  Facebook: Felix Family Village, Surat Thani, Thailand



under fliken: Stöd oss. Detta är ett 
fint sätt att ge ett stöd när du önskar 
komma ihåg någon på ett speciellt 
sätt. Eller som du kan tipsa andra om 
inför något du själv skall fira Har du 
inte tillgång till en dator att ladda ner 
ett dokument är du välkommen att 
kontakta vårt kontor i Tranås och du 
kan få det hemskickat till dig.

Sommarfester och 
avslutningar

Med våren och sommaren kommer 
också många glada avslutningar och 
fester. Ofta tas det upp en kollekt 
eller görs en insamling. Låt Felixbyn 
vara en verksamhet dit ni kan skicka 
en gåva. Den gör skillnad och den 
behövs. Önskar ni få ett besök där 
vi får berätta och presentera arbetet 
är ni välkomna att höra av er till oss.

Med detta vill vi avsluta vårt 
brev till och önska er alla en fin och 
avkopplande sommar.
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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

Hälsningar från Enjoy
Jag tillhör familjen Little J hemmet och jag heter Enjoy. Jag är så tacksam 

att min familj kom att bli en del av Felix Familjeby. Under 15 år har jag 
nu växt upp här och jag att fått många bröder och systrar. Även om vi 
egentligen inte är biologiska syskon har vi fått växa upp tillsammans och 
blivit som en riktig familj. Jag har fått uppleva mina föräldrars kärlek till oss 
alla.

Vi är fyra biologiska syskon och vi har fått ytterligare 9 syskon som 
en gåva in till vår familj. Vi är en riktig familj. De två yngsta barnen är 
tvillingar, en pojke och en flicka. De var bara en och en halv månad gamla 
när de kom. Idag är de två och ett halvt år gamla. Jag tycker så mycket om 
dom. Nu har jag och mina två systrar tagit våra kandidatexamen. Vi har 
alla tre fått jobb. Gud har visat oss hur man älskar varandra och tar hand 
om varandra. Nästan varje dag lagar min pappa mat åt oss och vi äter 
tillsammans. Mamma tar hand om oss alla. Jag hjälper mina syskon med 
läxor. Vi hjälps åt med att städa, tvätta, stryka och så vidare. Vi går ofta ut 
och spenderar tid tillsammans som en stor familj. Det är en välsignelse att få 
växa upp och leva i min stora familj och jag tror att alla av oss kommer att 
bli goda vuxna. Felix Familjeby har gett oss alla mycket fint och jag vet att vi 
har en bra framtid och ett bättre liv tack vare ert stöd.

Tack till er alla som hjälper oss. Gud skall välsigna er alla och jag vill 
fortsätta att göra mitt bästa som en äldre syster för att ta hand mina yngre 
syskon.


