23:e juni 2015

Hejzi Boozi!
Vad betyder det, undrar du? Ja….det undrar jag med, fast det låter bra! Hi hi
Betty Bus hälsar till dig. Hon längtar att få visa dig vad hon varit med om i framtida
Jippie program under hösten. Peter som läser nyheter hälsar också och honom träffar ni i
höst.
Du vet väl att en ny Jippie säsong kommer i höst? Även tiden då det visas på TV
kommer att ändras till kl.18.30 fr.o.m. måndagen den 10:e augusti (vecka 33).

Efes 5:1-2A Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss...”

Snart får du brev på vem som har vunnit priser på tävlingen. Om du inte lyckats skicka in
något ännu så hinner du om du postar innan den 30:e juni 2015. Skickar info på tävlingen
en sista gång och så hör jag av mig snart.
Om du har något roligt eller intressant att visa och vill vara med på Jippie samt har
möjlighet till att resa ner till Älmhult fr.o.m hösten 2015 så vill jag att du ber dina
föräldrar att ta kontakt med mig via epost och skickar in en intresseanmälan. Dom
behöver skriva vad det är som du önskar att visa.
Stoooooora kramar!!

Camilla
www.kanal10.se

23:e juni 2015

Värva nya medlemmar! Berätta för dina kompisar om kompisklubben. När
kompisen har bestämt sig för att bli medlem i klubben och fyllt i/skickat in vår
kompisklubblankett blir du med i vår tävling. När kompisen varvar någon annan
blir dem också med i tävlingen.
Du har större chans att vinna
tävlingen, ju fler kompisar du får
med i klubben!!!
Fyll i blanketten noga. Observera att
Du måste fylla i Ditt namn på
baksidan av blanketten så vi vet att
det är just du som har värvat din
kompis.

Du får gärna kopiera blankettens
båda sidor om du har många kompisar
som vill vara med eller ring för fler
blanketter på: 0476-533 50. Du kan
också mejla till oss på
jippie@kanal10.se

OBS! Uppskjutet datum! Skicka in senast den 30:e juni 2015 till:
Jippie
Kanal 10
Box 39
343 21 Älmhult

LYCKA TILL!!!
Efes 5:1-2A Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss...”

