20:e april 2015

JIPPiE !!!
Åååå….missa inte chansen med att delta i tävlingen som slutar 2:a juni ! Wow - Just nu har vi
endast EN person som är med i tävlingen. Ni kan inte missa chansen att vinna fina priser! Se
nästa sida för info.
Sen jag hörde av mig sist håller jag på med att ….ja…..inte bara hoppa nedför gången på en
affär *host*, men jag skriver program för fullt, köper in lite vad som behövs (inkl. hoppboll!)
och pratar med barn och vuxna som ska medverka i framtida program. Vi har börjat spela in
nya delar till Jippie programmen. Det är en tjej som heter Anina som är SUVURÄN på att
måla och rita som jag tror att ni kommer att ÄLSKA att få se framöver!
Peter som läser Ganska Nyheter hälsar till er. Han har lite…. svårt….att stiga upp, eftersom
just nu är han i stort behov av att klistras ihop...
Visste ni också att Gammel Farmor (en ny docka) har något ’mycket annorlunda’ som hon åker
på vart hon vill? Vad kan det vara?... Nåja, jag får nog inte berätta allt på en gång förutom
att hon har samlat alla vackra bilder som ni har skickat in till oss och ska visa upp dem på
Jippie framöver.

Stora kramar!! Glöm inte tävlingen!!
Camilla (som hoppar som en som kommer ifrån Australien – som en känguru!)
Efesierbrevet 4:32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har
förlåtit er.

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.
Skicka in senast den 2:a juni 2015 till:
Jippie
Kanal 10
Box 39
343 21 Älmhult

LYCKA TILL!!!

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

