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Kära vänner!

Varma hälsningar från oss i Felix Familjeby. 
Vi är så glada och tacksamma när vi skriver till 
er. Tacksamma att ni finns nära oss i arbetet och 
tacksamma för att livet i Felix-byn nu har återgått 
till det vanliga igen. Detta kunde vi fira tillsammans 
som familjer genom att ta båten över till en 
närliggande ö som heter Koh Samui. Vi stannade i 
två dagar som innehöll, bad, lek och gemenskap.

Även om Thailand är ett land som välkomnar 
oss alla med hav och bad, så är det många av våra 
barn som aldrig sett havet eller fått bada i en pool. 
Dessa dagar blev för dem en stor upplevelse och 
som dom kommer att minnas med stor tacksamhet. 
Vi är tacksamma för det stöd vi fått för att kunna 
genomföra dessa fina dagar. Föräldrarna och 
barnen återvände till Felix-byn med stor glädje och 
tacksamhet och kände inspiration för uppgifterna 
som väntade med skolan och arbete.

Var med
Nu hoppas vi och jobbar för att vi skall kunna ta 

emot fler barn. Vårt mål är att ta in ytterligare c:a 
30 barn. Vill du vara med och hjälpa oss. Du kan bli 
fadder eller understödjare till Felix-byn. Ge det du 
kan. Alla gåvor kommer till nytta och välsignelse. 
Hjälp oss att berätta för dom du kommer i kontakt 
med, att de kan bli en del av att ge ett  övergivet 
barn en familj.

Tack
Lisa och Lars Hörnberg säger Tack till de 

församlingar och samlingar som dom fått ta del i 
under våren för att presentera arbetet och få ta upp 
en kärleksgåva. Önskar ni ett möte eller en samling 
där dom får presentera arbetet med Caminul Felix 
Familjebyar är ni välkomna att höra av er till oss.

Tack till er som skickar extra gåvor till era barn, 
familjerna och Felix-byn. Det är ert stöd som håller 
oss uppe och gång på gång får vi se Guds trofasthet i 
arbetet genom era gåvor.

www..caminulfelix.se
Om ni går upp på vår hemsida kan ni hitta fina 

Gåvobevis som ni kan använda för att ge vid 
något speciellt tillfälle till någon ni vill fira eller 
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bli ihågkommen. Här kan ni också skriva in er som 
fadder eller ge en kärleksgåva. 

September
I mitten av september planerar vi för att ha vårt 

årsmöte i Felix-byn. Det brukar bli några dagar av 
mycket glädje och många arrangemang av barn och 
föräldrar. Att få vara med och glädjas med barnen 
som kom så trasiga till familjerna och nu strålar av 
glädje, det är stort! Ni har en stor del i arbetet och vi 
tackar Gud för er!

Från oss alla i Felix-byn/
Lisa E Hörnberg

Felix Familjeby
37/5 Moo 4 Tambol 
Watpradoo
Muang Surat Thani 84000
Thailand
Kontaktperson:
Mana Rujirayanyong
Tel. +66 818933738
mana@felixfamilythailand.org

Projektansvarig:
Lisa Egerbo Hörnberg
Vendelvägen 24 Lgh 1217
24543 Staffanstorp
Sweden

Tel. 070 343 1016
legerbo@gmail.com

Insamlingsstiftelsen
Caminul Felix Sverige
Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontaktpersoner:
Maria och Jörgen Lindberg
Tel. 0140 151 00
info@caminulfelix.se
www.caminulfelix.se

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

Goda Nyheter
Vi kan med glädje berätta att vi fick ta emot två pojkar under början av juni månad. Dom kom ensamma och 

övergivna från en statlig institution där dom blivit lämnade då fadern försvann från hemmet och mamman visade 
inget intresse för pojkarna utan lämnade bort dem. Deu och Donut som de nu kallas har idag ett nytt hem hos 
familjen Chaiwut. Två barn som nu fått någon att säga mamma och pappa till. Syskonen i familjen är glada över sina 
nya bröder och visar med glädje dem runt i Felix-byn.

Ni som är faddrar får idag en hälsning från ert barn.  Fantastiskt att läsa deras hälsningar och den glädje dom nu 
har i sina liv och sina familjer. Tack att ni finns med och ger stöd till att barnen . Du som ännu ej är med som fadder. 
Bli fadder idag! Du kommer med glädje att följa ditt barn och det nya livet som hon eller han fått uppleva.

Om TESTAMENTEN och GÅVOR !
Det händer nu och då att gåvogivare 

kontaktar oss och vill upprätta sitt testamente 
där  FelixFamilje-by 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 att ge en större gåva och vill 
samtala om hur en sådan på bästa sätt kan 
komma våra barns framtid inom l Felix-by 
till godo. Kontakta oss per telefon, brev eller 

e-post.


