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Kära faddrar och vänner,

Tiden går fort och snart har detta året gått mot sitt slut. 
Ett år som varit omvälvande för oss alla på många sätt. I 
Felix Familjeby har vi glatt oss över att Covid 19 nu släppt 
greppet och vi kan leva mer som vanligt igen. Barnen och 
ungdomarna går i skolan och man kan mötas på offentliga 
platser igen. Visst ser vi, att många fortfarande inte tar 
några risker utan håller sig till en del restriktioner som 
gavs tidigare. I Thailand ber och hoppas men att turismen 
skall komma tillbaka igen. Det sägs att c:a 70% av turismen 
försvann och det innebar att många människor förlorade 
sin arbeten eller företag.

Med stort tacksamhet till er som finns med oss i arbetet 
har vi kunnat fortsätta att ge det stöd våra familjer behöver 
till de dagliga utgifterna. Visst har det varit en hel del 
indragningar som behövts göras. En del som vi fått avstå 
att göra eller dra in på. Tillsammans har vi sökt att finna 
vägar att lösa de ekonomiska utgifter som kommit. Nu 
planerar vi för julen som är en helg våra barn och familjer 
ser fram emot. Att få påminna varandra om Jesu födelse 
och att han kom med budskapet om frid på jorden. Ett 
budskap som vi alla behöver höra och uppleva nu.

I Familjebyn har det hänt en hel del under året. Vi hade 
glädjen att få besök av pastor Bill Funk med team från 
Kalifornien i USA som kom och fixade en lekplan med 
roliga leksaker för våra barn och ungdomar. Vi hoppas att 
få ta emot fler team som vill komma till oss på besök. Det 
finns arbetsuppgifter för alla, samtidigt får man uppleva 
glädjen av att få möta de fina familjerna.

Under september månad hade vi det årliga styrelsemötet 
i Felixbyn. Samtidigt firade vi 15-års jubileum med en 
stor fest som arrangerades av föräldrarna. Barnen och 
ungdomarna sjöng och hade drama. Familjerna lagade mat 
och det var en fantastisk fin stämning där många möttes 
och firade i den varma Thailändska kvällen. Att efter nära 
tre år av Covid 19- restriktioner med reseförbud så var 
det fantastiskt att få komma på besök där igen. Att se hur 
mycket våra barn växt under dessa tre år var fantastiskt. 
En del av barnen fick till sin stora glädje få oss att gissa 
deras namn igen. Tänk att få se dessa glada och lyckliga 90 
barn fulla av liv och glädje. Till detta har ni en stor del som 
gjort det möjligt. Nu väntar och hoppas vi att snart kunna 
ta in fler av de barn som väntar på att få komma in.
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Som ofta vill vi avsluta vår hälsning 
med en vädjan om stöd av er som har 
en möjlighet.

Vi behöver än en gång se över våra 
hus. Dom far illa av värme, fukt och 
termiter. Även om vi lyckats få bort de 
flesta bekymren av fladdermöss finns 
en del kvar. Detta är ett stort problem 
som vi vill få bort så snabbt det går.

*Ser ni en möjlighet att ge en gåva till 
renovering av husen är vi tacksamma 
för ert stöd. Skriv renovering/
fladdermöss på meddelande så vet vi 
till vilket ändamål det skall gå till.

* Istället för att ge eller önska en 
Julklapp. Önska eller ge en gåva till 
Felixfamiljerna.

* Önska ett fadder eller månatligt 
engagemang.

* Ge en extra gåva

Nu önskar vi er alla en riktigt fin och 
fridfull Jul och Nyårshelg.

Från oss alla
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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

Vi vill skicka med en hälsning från en av familjerna som funnits 
med sedan starten.

Vi heter Nes och Saksit och var en av dom första föräldrar paren som 
flyttade in i Felixbyn och det hus som tidningen Världen Idag byggde. Vi 
hade varit gifta i många år och inte fått några egna barn. När vi fick höra om 
Felix arbetet upplevde vi Guds kallelse att gå in som föräldrar. Första flickan 
som flyttade in fick heta Ettan. Det namnet fick hon då vi hade en praktikant 
som kom till oss från Sverige och hjälpte oss under några månader. Tyvärr, 
lämnade Ettan oss i familjen i en dödlig sjukdom efter bara en tid. Att vara 
förälder till tio barn som inte har fötts av vårt kött och blod, och kommer från 
olika förhållanden kräver kärlek och stort tålamod. Det är därför vi försöker 
göra allt vi kan i vår familj för att ha så många fina stunder som tillsammans 
som möjligt. Vårt familj är vår första prioritet.

SAKSIT & NES

Jag vill tacka Gud för möjligheten jag fick att komma och bo i min familj. I 
min nya familj har jag fått växa upp tillsammans med mina nya föräldrar och 
nio syskon Jag har alltid upplevt att jag var som deras eget biologiska barn. 
Dom älskar oss syskon lika mycket. Jag är så tacksam för den fantastiska 
möjligheten att jag fick börja studera och fick en mening med mitt liv. Om 
ett år hoppas jag att få mitt diplom som bevis på att jag är utbildad bagare.

SILAS


