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Kära faddrar och vänner!
Det är med stor glädje och tacksamhet vi skriver till er. Nu 

skall vi fira och glädjas tillsammans över de 15 år som Felix 
Familjeby har varit verksam. Under de åren har vi fått se 
många övergivna barn få en mamma, pappa och familj. Detta 
innebär inte att vi nu slår oss till ro. Nej, många fler barn 
hoppas vi få välkomna in i den kärleksfulla gemenskapen i 
en Felix familj. Tack till er alla som gett arbetet stöd på olika 
sätt. Vi fortsätter nu jobba vidare tillsammans med er. Många 
fler barn skall räddas. Tillsammans kan vi göra skillnad för 
övergivna och ensamma barn. Barnen är vår framtid!

Hälsningar från Banyat och Lek - husföräldrar
Vi är glada att få skriva till er och berätta om livet i vår 

familj i Surat Thani Felix. Vi vill tacka er alla som finns med 
oss som faddrar eller gåvogivare. Med er hjälp har våra barn 
fått ett bättre liv. Min fru och jag flyttade in till byn år 2015 
och vi har 3 biologiska barn. Dom två äldsta pojkarna har 
avslutat sina utbildningar och jobbar. Våra yngsta flicka bor 
kvar hemma hos oss. Sedan vi flyttade in här har vi fått 10 
barn. De är alla en gåva från Herren. Nyligen fick vi ta emot 
ett par syskon. Två flickor på 10 och 14 år, samt en pojke på 
7 år. Barnen kommer från södra Thailand. Deras pappa hade 
lämnat dem sen många år tillbaka och de bodde tillsammans 
med sin mamma som hade många problem i sitt liv och 
försökte lämna barnen många gånger. Några av kyrkans 
medlemmar fick höra om barnens situation och tog med dem 
till familjen på Felix.

Vi kommer att fira 15 års jubileum och vi är så tacksamma 
att vi får vara med i detta viktiga arbete att rädda övergivna 
barn. Vi älskar dem alla.

Innan vi kom till Felix Familjeby jobbade jag på ett sjukhus. 
Min fru har jobbat med att sälja frukt. Vi blev kristna 2001. 2003 
slutade jag mitt jobb och började jobba heltid i församlingen 
genom att arbeta med fattiga barn i slumområden. Några år 
senare fick vi höra om Felix Familjeby och vi var med på en 
intervju och blev antagna. Vi fick vänta ett tag med att flytta 
in tills vårt hus blev klart. Vi älskar det, vår familj och vårt 
arbete. Vi gör vårt bästa för att ta hand om barnen som Gud 
ger oss. De är våra och vi är den riktiga familjen för dem. Till 
sist, vi är så tacksamma för ert/ditt stöd och att ni finns med 
oss. Må Gud välsigna er alla!

Med vänliga hälsningar,
Banyat och Lek och hela familjen.
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www.caminulfelix.se  |  Facebook: Felix Family Village, Surat Thani, Thailand

Hälsningar från pastor Bill, Funk, Kalifornien, 
USA

Jag är inte säker på att det finns något mer livs förändrande 
än att se Gud göra fantastiska saker mitt framför dina ögon! 
Ett av de bästa sätten att göra det är kanske att ta en kort 
resa till Felix Familjeby i Surat Thani, Thailand. Jag ledde 
nyligen ett team på 17 personer där vi tillsammans fick 
arbeta och hjälpa till. Familjerna i Felix familjeby i Thailand 
är en vacker bild av vad som händer när föräldralösa eller 



övergivna barn som lämnats sårbara av alldeles för många 
skäl får en familj. Vår resa i juli var en blandning av att 
hjälpa och att uppleva lite äventyr. Vi arbetade med att 
bygga om och fixa till lekplatsen. Vi hjälpte också till att 
installera solceller runt fotbollsplanen för att göra den mer 
hållbar och kostnadseffektiv. Vi tillbringade också mycket tid 
med att bara umgås med barnen. Att umgås med barnen är 
faktiskt det bästa av allt. Det är roligt, även om vi inte delar 
ett gemensamt språk, att ha roligt, spela spel och ha kul 
tillsammans binder oss alla samman. Och ja, barnen hjälper 
till med alla projekt också! Att vara runt deras smittsamma 
leenden och energi fyller dig verkligen. Vi hade också gott 
om tid att njuta av det vackra landet Thailand. Vi tog båtturer, 
badade och gick till och med för att se “apträden” - verkliga 
träd fyllda med apor! Ett besök i en av våra byar, antingen i 
Thailand eller en av våra två i Rumänien, är verkligen livs 
förändrande. Det finns inget bättre än att tjäna och få kontakt 
med detta otroliga arbete.

Om du är intresserad av att lära dig mer eller till 
och med följa med mig på någon resa till våren 2023 
från Sverige för att besöka Felixbyn i Thailand kan du 
höra av dig till mig så kan vi börja planera. Vänligen 
maila mig på legerbo@gmaial.com. Jag hoppas att du 
gör det!

Som ni kan läsa i hälsningen från Forbie och föräldrarna 
Banyat och Lak är ert stöd till stor hjälp och nytta. Det är 
genom människor som ni som vi har kunnat rädda många 
barn. Och många fler vill vi ge samma möjlighet. Utöver vår 
värld brottas vi med höjda priser på el, mat m.m. Många 
länder har upplevt en svår torka som påverkat skörden. 
På andra ställen har det varit orkaner och översvämningar. 
Listan av katastrofer kan göras lång. Detta ska ändå inte få 
oss att tappa hoppet eller sluta vårt engagemang. Vår vädjan 
är nu inför vårt 15-års jubileum att ni skall se om ni har 
möjlighet till att ge en extra kärleksgåva till Felixbyn. Vårt 
nyhetsbrev kommer till er efter vårt firande i Felixbyn. Men 
vi kommer att rapportera framöver. Er gåva kommer inte för 
sent när ni skickar in den. Felix Familjeby behöver det!
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Barn berättelse
Jag heter Forbie och jag bor i Felixbyn i hus numer 9 

tillsammans med min pappa “Banyat” och min mamma “Lek”. 
Vi är en stor familj med 11 barn. Jag och min yngre bror var 
dom första barnen som flyttade in i familjen och det var år 
2015. Jag var 7 år gammal. Båda mina biologiska föräldrar 
hade då fått ett fängelsestraff för mer än 15 år då dom var 
involverade i narkotikahandel och arresterades av polisen. Vi 
har några släktingar som inte ville ta hand om oss. Tack vare 
några människor som kände till vår situation kom vi till Felix 
Familjeby.

Mitt liv i min nya familj är underbar. Jag har en mamma och 
pappa som älskar mig mycket och jag har många nya bröder 
och systrar. Vi älskar varandra och vi älskar den här platsen 
där vi bor. En av de viktigaste sakerna i mitt liv är att jag 
lärde känna Jesus. Gud är stor och han älskar mig, mitt liv har 
förändrats totalt.

Jag är nu 15 år och pluggar i årskurs 9. Innan jag flyttade 
hit hade jag en svår tid och många problem. Men nu har jag 
Gud, och jag kan be och prata med honom som till min far. I 
framtiden vill jag arbeta för regeringen och bli officer. Jag vill 
stanna med min familj i Felix Familjeby så länge jag kan och jag 
vill tjäna Gud i kyrkan tillsammans med mina föräldrar.

Tack till er alla som stöttat mig och stöttar mig under många 
år. Tack till er alla för att jag få ett bättre liv, inte längre i 
mörkret. Tillsammans med er möter jag framtiden med hopp. 
Jag tackar Gud för er alla. Må Gud välsigna er alla.

Med vänliga hälsningar,
Forbie


