JIPPiE !!!
Heeeej Kompis!

28:e feb 2016

I detta nyhetsbrev ser du bilder som har med dom närmaste Jippie avsnitten att göra.
Dom visas på TV strax.

Jippie har också fått en miniserie som kommer att visas som heter StenKul ! En man
som heter Curt Larsson har skapat och skickat in den till oss. - Minns du att i förra
Kompisbrev berätta vi att du får skicka in film till oss? Jag ser fram emot att få visa
upp lite film från dig om du skickar in det. Kolla bara på sista brevet på vad vi önskar.

Ps 34:9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa om flyr till Honom.

Och nu är det dags för en spännande tävling som har fina priser till 1:a, 2:a och 3:e
plats. Du får delta hur mycket och hur ofta som helst i tävlingen – då kommer det att
öka dina chanser att vinna fina priser! Bifogat har du fått ansökan och mer info på
tävlingen.
Stooooooor kram på dig!!

Camilla
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Värva nya medlemmar!
1) Berätta för alla andra barn om kompisklubben och ge dom en
Kompisklubbsansökan. När dom har bestämt sig för att bli medlem i klubben och
2) fyllt i och skickat in vår kompisklubblankett, blir du med i vår tävling.
3) Observera att Du måste fylla i Ditt namn överst på baksidan av
Kompisklubbansökan så vi vet att det är just du som har värvat det barnet.
4) När det barnet som nyss blivit medlem varvar någon annan (d.v.s får andra
att gå med i klubben), blir dem också med i tävlingen.
Du har större chans att vinna
tävlingen, ju fler barn du får med i
klubben!!! Dom behöver INTE vara
kristna!
Fyll i blanketten noga.

Du får gärna kopiera blankettens
båda sidor om det är många som vill
vara med, eller ring för fler
blanketter på: 0476-533 55. Du kan
också mejla till oss på
jippie@kanal10.se

Skicka in senast måndagen den 17:e oktober 2016 till:
Jippie
c/o Kanal 10
Box 39
343 21 Älmhult

LYCKA TILL!!!
Ps 34:9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa om flyr till Honom.

