21:a jan 2016

Heeeeej Kompis!

N

u fortsätter vi med att skapa nya Jippie program för dig och andra barn. Se till att
delta i den framtida tävlingen med att få med dina vänner och även andra barn som

inte är med i Kompisklubben (som också heter ’att varva’ nya Kompisklubb medlemmar).
Tänk på att om de inte har Kanal 10 hemma går det ändå att titta på Jippie online/på
datorn under den exakta sändningstiden. Om man är med i Jippies Kompisklubb har man
chansen att delta i tävlingar, vara med på TV, få intressanta nyheter direkt i brevlådan,
m.m! Plus, att nya medlemmar får lära sig mera om Gud. Man behöver INTE vara kristen
för att vara med i klubben!!
Men nu får du chansen att skicka in korta filmsnuttar då du antingen:1. tränar på/med någonting för att bli

Fråga mamma eller pappa först om du

duktig (t.ex. gympar, spelar

får skicka in filmsnutten plus att dom

instrument, sportar/idrottar,

hjälper dig ordna någon som kan filma

sjunger, dansar m.m)

för dig (man kan filma med

eller

mobilkameran). Man får skicka in fler

2. att du hjälper någon annan

filmer!!! Vi kommer att visa upp dom

människa (eller djur) – gammal som

bästa filmsnuttarna på Jippie i

ung. Kanske en gammal person är

framtiden. Tänk på att filmen inte får

ensam och önskar inom sig att få

bli lång – helst under en minut men

sällskap? Kanske ett syskon behöver

undantag finns. Mamma eller

hjälp med läxan? Kanske mor/far

pappa/målsman kan ladda upp filmerna

fick glad och frivillig hjälp med

på ’OneDrive’ och ange min andra

något? Kanske du klipper gräset

mejladress swedishmuppet@hotmail.com

(eller skottar snön) för grannen?

eller posta filmsnutten/snuttarna på

Kanske du har hjälpt baka något och

DVD till adressen som finns med i

gett det som gåva till någon som

detta brev. Om ni har frågor kan ni

uppskattar det? Det kan vara hjälp

ringa mig direkt på: 0476- 533 55.

med vad som helst!
Här vi bilder som har med dom närmaste Jippie avsnitten att göra. Dom visas på TV
strax.
Stooooooor kram på dig!!
Camilla
Ordspr. 3:1-2 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår
och frid skall de ge dig.

Teodor Patring, syrran Elvira med sin farmor, farfar & kamerman Curt Larsson
i Västerås under den ena inspelningsdagen för musikvideon ’Upp’.

Angelica med sin gulliga hund ’Cookie’. Ha utkik för en HEL Jippie avsnitt som handlar
helt och hållet om hundvalpar!! Den visas fre 5:e feb kl.18.30, lörd 6:e feb kl 10.30
samt mån 8:e feb kl. 18.30 och tis 9:e feb kl.10.30.

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

21:a jan 2016

Här har vi Elin med sin hundvalp Hilma under hundvalpkursen på Brukshundsklubben.

Tidtabell för Jippie program
JIPPIE –

Nya avsnitt

JIPPIE –

Äldre avsnitt

-

-

-

Måndag -

-

Kl. 18.30

Söndag
Tisdag

Kl. 02.30 Kl. 10.30

Kl. 18.30

Onsdag

Kl. 02.30 Kl. 10.30

Kl. 18.30

Torsdag Kl. 02.30 Kl. 10.30

Kl. 18.30

Fredag

Kl. 02.30 Kl. 10.30

Kl. 18.30

Lördag

Kl. 02.30 Kl. 10.30

-
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Ordspr. 3:1-2 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår
och frid skall de ge dig.

