19:e maj 2015

Hejsan hoppsan!
Vi har ännu en ny medlem som du kommer att få se i Jippie gänget på TV rutan fr.o.m
hösten. Hon heter Betty Bus! Och hon är mycket snäll och älskar barn och ser rolig ut.
Om du vill träffa Betty Bus redan nu finns det en möjlighet att komma se henne i Växjö.
På fredagen den 5:e juni 2015 kommer Betty Bus att studsa, marschera, vinka till alla
framför cheerleaders och en blåsorkester som spelar härliga, fina Gospellåtar från kl. 14:45
t.o.m kl.17. Alla är välkomna att vara med och kanske du hamnar i filmen eftersom det
kommer att spelas in. Om du inte kan vara med behöver du inte vara besviken, eftersom
du inte kommer att missa ut – du kommer att få se filmen på Jippie i hösten. Hela
gänget börjar vid allén som ligger nära Nortullskolan, som marscherar genom staden och
slutar i Linnéparken upp på scenen.
OBS! Tävlingen har förlängts till tisdagen den 30:e juni eftersom vi har endast fått 3st
deltagare. Vi är så sugna på att dela ut fina priser! Du vill väl inte missa ut?
Stoooooora kramar till dig!

Australiensaren Camilla

www.kanal10.se
Johannes 14:27 Jesus sade, ” Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som
världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”

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!!!

