har jo ret: 1500 kroner som
reducerer til
skattevesenet
75O kroner, kan ui jo ogs6
klare.
NAr Jens Arne kommer pA
m@derejsetil Danmark i oktober mirned, vil han bruge tid
pA at ringe til uores gode venner. Ogsi til dem der i forvejen giver til Israelsmissionen.
56 nu er de advaret!
Og jeg skal til at lave det
neste nyhedsbrev uP16 os til
jer*. Tak i Ovrigt for alle de tilkendegivelser vi f6r pA at I
holder af at modtage et
s6dant brev fra Jerusalem.
Her vil jeg nok sporge jer om I
p6 hvad det
ogs6 tenker
koster af penge og frimerker
at producere det og sende
det. Og som sedvanlig vedlegger vi et girokort. Ogs6 vi
tror p6 at man denne gang vil
bruge det.
Med kerlig hilsen fra os i
Jerusalem
Bod.il F. skjott

Hver fredag ...
I{aerJtedag
slriller jeg badminton - s&d.an da - med en grmmel uen og pra;str,kollega. Qfter onsfiengelserne
og det gade bad. draftes hans gode - eller d&rlige eller ,urad der nu roner sig i tiden og kirkeliuet.
*ndc,gspra,diken
Sd. den fredag, jeg tanker p&, bleu kraelsmissionens
d&rlige - desta,rre ikke
gade okonomi draJtet.
uleg uid"stc da ikke at det st&r sd slemt tils sagde han. tfiuorfor Jortnller
I os
det ikke mene klart i Aui,sen?s
Irern efterfalgerde
fiedag tog ai samtalen op igen. rNu h.ar jeg altsd sendt min
1000-kronesr;ddcl!
Og sd skct jeg Jortalle
dig hac,d du sko,l gore. Iht sko,l rydde
er
alle nenrter at Israelsmission
forcTden og skriue om det s& det er helt klartfor
i gkonornisk krlsels
- og haem ved jeg - skriae
nOg en ting til: Sri skat du og dem p& sekretariatet
jeres
petsonlige uenner og fortelle
og ringe til
at de sko;l giue en elc.stro gooe.
Selufalgelig uil de hjalpe. Ifiett moln kan olts& ikke hjalpe huis mo;n ikke ued
det!q
SA alts6: Hvis man fir et brev eller en opringning i den kommende tid med opfordring til at
hjalpe Israelsmissionenlige nu, s6 skyldes det ridet fra min badminton-ven. 'Selvf@lgeligvil
vi hjelpe,o sagde han. Han vovede at sige det pA andres vegne!
kk_h

