
Det bortglömda kriget 

Mitt perspektivet är att nu ser vi det som 
ligger framför, men ännu ej helt klart. 
Första intrycket av By 1 och sedan By 2 är 
att det är så många hus. Det ser ut som ett 
villa- område i Sverige. Vi inkvarterades i 
en hotelldel. På kvällarna fanns det tid till 
eftertanke och grundaren till Caminul 
Felix berättade om hur det varit ett styrel-

semöte och de samtalade om hur de skulle 
kunna hjälpa de tonåringarna som vuxit 
upp i familjerna. Tanken om ett hus med 
viss utslussning fanns på dagordningen. 
Under mötet ringer en givare och erbjuder 
ett  felbeställt hus. Det blir en gåva till 
LÅGPRIS. Det här blir början och svaret 
på var och hur ungdomarna ska flytta hem-
ifrån och börja ta eget ansvar med sin för-
sörjning.   

En annan familj kom på besök till Caminul 
Felix och de visste att de som tidigare 
jordbrukare skulle vara del av att bygga 
upp ett lantbruk. I nuläget är det 200 djur i 
en stor ladugård med tillhörande maskin-
park. som ger försörjning till de som arbe-
tar där. Flera mjölkautomater sköter för-
säljning av mjölk ifrån den egna gården.  
 
 

Rumänien 

R umänien nästa. De första in-
trycken den första resan är myck-

et individuell. Skulle jag se det trasiga 
eller se det som gjorts och görs just nu. 
           ”En svår nöt att knäcka”. 

Nu var det tid för mig att komma iväg, 
jag har inväntat och visste att nu har 
jag semester som jag kan använda till 
en resa. Bestämde mig och vi blev flera 
som åkte ifrån Ullånger. David och  
Carina Eriksson skulle vara våra rese-
ledare och när jag skriver ner de här 
tänker jag på att de hela resans upplägg 
och att de flöt. Carina beskrev en för-
väntan inför resan då inte någon av de 
som skulle åka med hade varit  till Ca-
minuel Felix i Rumänien tidigare. Det 
är tre dagar i en buss, så resan blir 

också ett utbyte med de andra. Vi var 
elva personer i olika åldrar, tre yngre 
män och en kvinna. Sju medel ålders 
varav 4 kvinnor och tre män.  
Efter de slingrande vägarna genom 
Slovakien kommer vi till Rumänien. 

D e var tacksamma att vi kom på besök 
– vi hade med oss en del varma klä-

der- men vi fick inte fota vyer så att någon 
skulle kunna lista ut var de befann sig. Per-
sonligen tycker jag att det är otroligt svårt 
att förstå vad vi varit med om. Det känns 
som om jag besökt en filminspelning men 
det är en sann och rå verklighet.  

De här soldaterna är nästan bortglömda av 
de styrande i landet ingen försöker för-
handla och kriget bara fortgår, endast två 
timmar efter det att vi lämnat dem startade 
striderna på nytt. Jag är så tacksam att vi 
hann åka därifrån och även tacksam till 
Gud att vi kom helskinnade tillbaka till 
Kharkiv efter en väldigt snabb återresa. 

Det Filippus gör är fantastisk och hjäl-
pen kommer fram – det har jag sett 
med egna ögon, stort tack till Dig som 
hjälper till, skänker pengar, handlar i 
loppisen och/eller är medlem – Du är 
oerhört värdefull.  
Anneli Andersson  
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Julhälsning 
Jesus säger till oss att vi inte kan 

göra något utan honom. Förbli i 

mig och jag i er. Allt är skapat till 

honom. Herdarna på ängen, såg 

stjärnan över Betlehem. -” äng-

eln som talade Guds ord. Ty 

idag har en frälsare blivit född åt 

er i Davids stad och han är  

Messias, Herren. 

Herdarna sjöng och tackade 

Gud. Ära vare Gud i höjden och 

frid på jorden till människorna 

hans välbehag. 

Johannes 15 kap. 5-7 
Lukas Evangelium 2 kap. 9-14 


