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Kära faddrar och vänner,

Med stor glädje och tacksamhet vill vi önska er alla ett 
riktigt fint 2023. Året som ligger bakom försvann snabbt 
förbi. Det var ett år av många utmaningar och mycket oro 
som mötte oss i vår värld. Men, det finns också många 
ljusglimtar som vi kan tänka på och minnas. Nu tror och 
ber vi att år 2023 skall få bli ett år då frid och fred kommer 
till de många platser och länder där det idag är oro och 
krig. Tillsammans kan vi vara med och sprida ljus och 
glädje där vi finns och göra skillnad.

När vi ser tillbaka på året i Felix Familjeby gör vi det 
med stor tacksamhet. Covid restriktionerna släppte och 
barnen var tillbaka i skolan och familjerna kunde börja 
umgås igen. Den största glädjen är ändå dom nya barnen 
som flyttade in och fick en ny familj. Idag har vi 90 barn 
som fått en mamma, pappa och familj. Några av de äldre 
ungdomarna har avslutat sina utbildningar och flyttat till 
egna boenden och jobbar. Familjen i Felix-byn har dom 
alltid att komma hem till.

Under september månad firade vi 15-års jubileum i Felix-
byn. Då var det fest. Barnen, ungdomarna och föräldrarna 
sjöng och spelade och det bjöds på god mat. När vi ser och 
upplever den stora glädjen som finns hos barnen, kan vi 
inte låta bli att tänka vad som skulle ha blivit av barnen 
om dom inte fått en ny möjlighet i sina liv att få växa upp 
som alla barn har rätt till. Det ger oss också trygghet i att 
man kan förändra dåliga förhållanden till något bra om vi 
alla hjälps åt. Därför säger vi TACK till er alla fina faddrar 
och gåvogivare som finns med i arbetet och som gett stöd 
till julfirandet.

Vi vill också tacka till er som gett stöd till reparationer 
av hemmen, stoppa termiternas besök i våra hem, gåvor 
till studiefonden, födelsedagar etc. Detta betyder mycket 
för arbetet.

***
I Thailand är det nu regnperiod och vi har fått mycket 

regn. Allt är grönt och fräscht. Vi firade 15-årsjubileum 
för några månader sedan och senare hade vi en sportdag 
i byn. Då tävlade barn och vuxna Detta är uppskattade 
arrangemang. Så kom december och vi firade jul. Våra 
barn deltog i många kyrkor genom att sjunga och dansa. 
De blev alla glada över sina gåvor som de fick. Tack till 
er alla som fanns med och gav stöd till detta. Vi tackar 
Herren för de senaste 2 åren då vi stått inför Covid 
19-pandemin och som vi nu ser en stor ljusning på. Vi har 
också nåtts av rapporter från Europa där vi vet ni har det 
svårt med kriget i Ukraina och människorna som lider. 
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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



Vi ber att Gud skall avsluta alla dessa 
omständigheter.

Tack för ert fina stöd och vi tror och 
ber att ni skall finnas med oss under 
2023.

Mana Rujirayanyoung
Pappa och ledare i Felix-byn

Nu har ni läst Bl-s berättelse som 
kom att förändra hennes liv. Vårt mål 
är att kunna välkomna ytterligare 30 
barn in i våra familjer. Till det behöver 
vi er hjälp.

Ser ni en möjlighet till att få ett 
besök från någon representant från 
Felixbyn till er församling, eller annat 
tillfälle eller sammankomst där vi får 
presentera arbetet är ni välkomna att 
höra av er till oss. legerbo@gmail.com 
Lisa Egerbo Hörnberg 0703431016

Glöm inte att du kan skicka in eller 
önska en gåva till någon vän genom 
att använda värt Gåvobevis som finns 
på www.caminulfelix.se

Glöm inte våra behov av:
Nya faddrar
Ge ett månatligt stöd
Extra stöd / gåva

Vi behöver er!
Välkomna att höra av er till oss för 

information
Lisa E Hörnberg och hela Felixbyn

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. 0703 431 016
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

Vi är glada att skriva en hälsning till 
er. Jag heter Banyat och min fru heter 
Lek, vi är föräldrar i hus nummer 9. 
Vi flyttade in till byn under år 2016. Vi 
har 10 barn plus en biologiskt flicka. 
Vi är så tacksamma över att vara här. 
För bara några månader sedan tog vi 
emot 3 syskon, 2 flickor och 1 pojke, 
de kommer från södra Thailand och 
deras bakgrund var muslimsk. Deras 
pappa lämnade dem med mamman 
som inte hade råd att betala för 
levnadskostnaderna. De kom till oss 
och blev en del av våra familj. Den 
äldsta flickan heter BL och döptes 
på julaftonsdagen. Vi tackar Gud för 
det.Vi gör vårt bästa för att ta hand 
om våra barn som vi älskar. De är 
framtiden och nästa generation för 
vårt land och Guds rike.

Många välsignelser och allt gott, 
Banyats familj från hus nummer 9

Jag heter Kamel och smeknamnet är 
Bl. Jag bor i hus nummer nio med pappa 
Banyat och mamma Lek. Innan jag flyttar 
in till familjen hade jag många problem. 
Min pappa lämnade min mamma, 
mig och mina syskon. Jag hade många 
bröder och systrar med olika pappor. 
Min mamma försökte ta hand om oss 
alla men klarade inte av det. Jag och min 
biologiska bror och syster kom att flytta 
till Felix-byn Jag är så glad över att få bo 
här och jag har fått många nya vännner, 
bröder och systrar i familjen. Jag har fått 
ett nytt liv i en fin miljö och jag får gå 
i skolan där jag nu går i årskurs 6. Det 
fantastiska i mitt liv är att jag jag har 
mött Jesus och jag vet att han älskar mig 
och han dog för mig. Vi firade jul och 
det här var första gången jag firade jul. 
På julafton döptes jag i min församling.
Tack för att ni ger stöd till mig och dom 
andra barnen. Ni är en del i att jag fick en 
förändring mitt liv och tack vare er har 
jag få en framtid och ett bättre liv.

Må Gud välsigna er alla - BL


