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Vilken välsignelse!
I en värld som idag lider av stora förluster 

och där många människor lider så erbjuder 
Jesus en ny chans till oss alla. Och denna chans 
kommer med början av det nya året. Året 2023. 
Vilken välsignelse det är för oss att ha varandra! 
Vilken välsignelse det är att vi fortfarande lever! 
Vilken välsignelse det är att föräldrarna, barnen, 
personalen och ledarna på Caminul Felix mår 
bra! Vilken välsignelse det är för oss att ha er, 
kära faddrar och gåvogivare tillsammans med 
oss! Tillsammans är vi det instrument som Gud 
använder för att utvidga sitt rike.

År 2023 uppmanas vi att leva nära varandra. 

Att sätta vårt hopp till Gud. Att vara trogen i de 
små sakerna. Att leva med tacksamhet, enkelhet 
och frid. Att vara uppmärksam på både våra 
egna behov och behoven hos människorna 
omkring oss. Att inte jämföra oss med andra. Att 
vara nöjda med det vi har.

När det gäller barnen på Caminul Felix är vår 
bön för dem denna att dom ska få leva i ljuset 
och känna frid.

BUSSRESA TILL RUMÄNIEN
Vill du vara med om en rik upplevelse?
Följ med på en resa till Caminul Felix, Oradea
och FCE Marghita 25 mars - 3 april 2023.
För mer info kontakta Lena Rommedahl
Intresseanmälan till lena@rommedahl.se.



Det antas att en genomsnittlig person uttalar 
ungefär nio miljoner ord under ett år. De flesta 
ord är: “jag” och “min”.

Till skillnad från de flesta människor 
uppmanas kristna att tjäna andra och låta 
sina egna intressen få stå tillbaka genom att 
uppmuntra och hjälpa andra människor. Den 
som uppmuntrar andra människor har också 
ofta förmågan att lyfta upp, inspirera och 
motivera andra. Någon som får oss att må 
bättre. Den som uppmuntrar andra kan göra 
en förlorare till en vinnare, en lat person till 
en hårt arbetande person och en pessimist 
till en optimist. Den personen vet hur man 
motiverar den starka att fortsätta gå den rätta 
vägen, men de vet också hur man lyfter upp 

den person som kämpar med misslyckande. 
Som föräldrar på Caminul Felix har vi lärt 
oss att uppmuntran är en oerhört värdefull 
gåva. Vi är glada när vi får det och vi är glada 
när vi ger det. Varje dag behöver våra barn 
uppmuntran för att ta sig över svåra tider 
och för att fortsätta kämpa och ha hopp om 
en bättre framtid. Vi har i vår tur alltid blivit 
uppmuntrade av er kära vänner till Caminul 
Felix. Ert materiella och andliga engagemang 
har gjort skillnaden i våra och i barnens liv. Vi 
tackar er för ert stöd och vi vill fortsätta vara 
en uppmuntran för dem omkring oss. Må Gud 
välsigne er med allt ni behöver!

Ovidiu och Loredana, föräldrar i hus #1

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.

Och för er våra vänner som troget ger av era 
resurser till Caminul Felix är vår bön denna: 
“Herre, var med dem och ge dem hälsa, frid och 
välsigna dem alla dagar under år 2023”. Vi är 
tacksamma för att ni finns! Må Gud välsigna er!

Timea och Razvan Petrica



Information från Sverigekontoret 

Delade betalningar 
Caminul Felix har börjat att använda ett nytt 

system för registrering av gåvor. Detta innebär 
att vi inte längre kan dela en gåva mellan två 
olika personer, då gåvan är knuten till givarens 
personnummer. Detta för att Skatteverket skall 
kunna godkänna gåvoskatteavdrag. Därför kan 
vi i fortsättningen bara registrera gåvan på den 
som gör insättningen. 

PlusGirobetalningar upphör 
För att förenkla och samtidigt sänka de 

administrativa kostnaderna för Caminul 
Felix kommer vi att under detta år fasa ut 
betalningar till Plusgirot. Detta är också en 
förberedelse för det nya banksystemet P27 

som kommer träda i kraft från 2024. Vi vill 
därför uppmana dig som ger en gåva att göra 
inbetalning till vårt BankGiro. För framtida 
betalningar gäller för gåvor till Rumänien 
konto 900-6495 och för Thailand är det konto 
900-1264. 

Med vänlig hälsning
Sverigekontoret

Året 2022 var ett speciellt år för vår familj. I 
början av sommaren tog några av våra barn ett 
stort steg mot ett självständigt liv och bestämde 
sig för att flytta in till Oradea.

Sedan följde några månader av “tystnad” 
då vår familj lämnades med 10 barn i huset. 
Men när vi vant oss vid “tystnaden” ringde 
några vänner till oss och berättade att det fanns 
två små barn som akut behövde en familj. Vi 
tvekade inte och bestämde oss för att vara 
den familj som dessa små barn behövde. Så i 
november kom två små änglar in i vårt hem. 
De medförde många utmaningar, leenden och 
kärlek.

Barnen är Alin (ett år) och hans syster Maria 
(tre år). Barnen anpassade sig mycket snabbt 
och togs emot mycket varmt av de äldre barnen. 
De kommer från en svår bakgrund, med många 
materiella behov och blivit berövade tillgivenhet 
och omsorg. Efter den korta tid vi har tillbringat 
tillsammans kan vi berätta att de framsteg de 
har gjort är anmärkningsvärda. Nu är de leende, 
lekfulla och villiga att upptäcka nya saker. Vårt 

hem har fyllts med leksaksbilar och dockor, och 
vi kan höra “tystnaden” först efter att alla har 
gått och lagt sig. Och när det har blivit tyst går 
vi också och lägger oss, tacksamma till Gud för 
all hans omsorg och försörjning.

Ovidiu och Loredana, föräldrar i hus #1

Barnberättelse



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 en önskan om ett gott nytt 
år inleder vi vår hälsning till er från 
fadderkontoret.

Det är ofattbart att ett år går så fort 
och att vi nu står inför nya möjligheter 
och utmaningar år 2023. Vi vill tacka 
er faddrar och gåvogivare  för era 
extra gåvor till barnen och familjerna. 
Gåvorna kom till stor glädje och 
välsignelse. Några dagar innan jul firade 
alla familjerna tillsammans att det var 
jul. Barnen och föräldrarna sjöng och 
lekte. Det var fest och man åt lite extra 
god julmat. Tack för att ni står med oss 
i arbetet och vi hoppas att ni kan vara 
med oss även 2023.

Behoven är stora när nya barn flyttar 
in och får en familj.

Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg


