27:e mars 2015

JIPPiE !!!
Nu är det dags igen för att höra av mig till dig, vår fantastiska Kompisklubb medlem!
Under veckorna har jag jobbat på de nya framtida Jippie avsnitten. Jag har pratat med en
teaterskola samt flera grundskolor, och vissa vill delta i Jippie programmen på olika sätt.
Jag har testat några personer inom den lokala området som vill vara med och spela
teater och agera i programmen – och även en ny docka!! Han heter Peter och han läser
Ganska Nya-heter. Men han kommer senare på hösten. Peter hälsar till er bara för att han
har viskat för mig att han har det lite svårt att gå och prata, tills han blir riktigt, riktigt
klar…Han rodnade lite när han berätta för mig att han endast är en skulptur just nu…men att
han kommer att växa upp till att vara Jippies nyhetsläsare! Se på bilden – det är nämligen så
att det är någon som SKAPAR honom!! Åååååå…… Hur kommer han att se ut till slut? Det vet
inte någon av oss ännu…. Men kanske du kan gissa….?

Under tiden skickar jag dig info igen på tävlingen.
Stora kramar!!
Camilla

Ordspråksboken 3:3-4 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas
tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon.

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

27:e mars 2015

Jag tror landet som Camilla kommer ifrån är………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jag heter………………………………………………………………………………………………………………………………

Och bor på …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skicka in senast 31:a mars 2015 för att få en lite gåva. Posta till:Jippie, Kanal 10, Box 39, 343 21 Älmhult.
Men at emejla svar senast 31:a mars går också bra på jippie@kanal10.se

Ordspråksboken 3:3-4 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas
tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon.

