26:e november 2015

Hej Kompis!
Du missar väl inte att titta på Jippies nya avsnitt? Här får ni några bilder på vad ni kan
se fram emot. Betty Bus ville inte att jag skulle ge allt för många bilder av det nya
eftersom hennes tanke var att det skulle vara en överraskning för dig.

Vi har också lagt upp teckningarna på TV som vi fick av Kompisklubbmedlemmar. Det var i
en Jippie avsnitt som Gammel farmor bestämde sig för att visa dom för Nyfikelius hemma
hos sig för att hon tyckte att dom var så speciella och mysiga. Glöm bara inte att skriva
ditt namn på baksidan av din teckning så att vi kan tacka dig på TV!!
Vi på Jippie vill att du ska aldrig känna dig ensam i livet. Och när det känns så, får du
komma ihåg att då har du en möjlighet att ropa till Gud i dina böner – och Han hör dig.
Gud som älskar dig vill så gärna att du ska känna Honom inte bara i de svåra stunder,
men i vardagen så att Han som älskar dig mest, får ta aktiv del av ditt liv.

Ps 139 v 17 Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald.

Så här ser TV programstiderna för Jippie:Nya avsnitt visas alltid fr.om. fredagarkvällar, t.o.m tisdag morgon enligt tider nedan.
Äldre avsnitt visas från tisdagkvällar till fredag förmiddagar.
OBS! Från 1:a dec fram t.o.m julafton blir det Julprogram för barn och sedan fortsätter
Jippie på juldagen den 25:e dec kl.18.30.
Det blir också en hel avsnitt på hundar framöver! Så se till att ni inte glömmer av
Jippie!
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Ovan är en bild på änglarna i himlen som vi filmade under en dramatisering av några bibelverser i hebreerbrevet.

Glöm inte att hälsa mig per post/emejl eller skicka teckningar så att jag VET att ni tittar
på Jippie!
Stoooora kramar, Camilla
Jippie/Kanal 10
Box 39
343 21 Älmhult
www.kanal10.se
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