2:a mars 2015

JIPPiE !!!
Och JIPPIE JAHU vill jag också säga!
Oj oj oj vad roligt att få skriva till dig för
första gången! Jag heter Camilla Larsson och
är ny programledare för Jippie. Jag har ett
svenskt namn, men kommer ifrån ett land långt
borta, på andra sidan jordklotet. Jag är född
och uppvuxen därborta…fast ibland undrar jag
om jag är vuxen…ofta känns det som om jag är
en flicka i en vuxen kropp. Så ni får lov att
prata/skriva till mig som om jag vore i samma
storlek som du…ja, precis! Som du! I det
landet som jag kommer ifrån finns det även
kängurur och koalabjörnar.
Kan ni gissa vad det är för land?
Jag vill att du skickar in ett svar till mig
och alla som gör det får en varsin liten
gåva, även om ni har gissat fel. Alla svar
måsta hamna hos mig senast tisdagen den 31:a
mars. Glöm inte säga vad du heter och din
adress!! Skicka ditt svar till:
JIPPIE
Kanal 10
Box 39
343 21 Älmhult
Cilla hälsar till dig:
Jag tycker det ska bli så spännande att få se vad Camilla kommer att hitta på. Det är nämligen så att
hon håller på att planera alldeles nya program. Jag lovar att det kommer bli riktigt roliga avsnitt. Det
låter så otroligt mycket när hon håller på i studion, och ibland när jag har riktigt tur, ser jag rök
komma ut ifrån hennes öron eftersom hon tänker på så heta idéer. Hi hi.
Å, vilket skratt som bubblar upp inom mig då!! Mig kommer ni se lite då och då på teven, även om jag
inte jobbar med barnprogrammen just nu (kommer ni ihåg att jag skrev i förra brevet att jag är ledig
från jobbet just nu?). Ha det så gott och glöm inte vem som älskar dig mest av allt: JESUS!
/Kramar till dig från mig, Cilla
Nu sitter Camilla här igen .puuh….det är tjockt med rök här. Titta gärna på tävlingen nästa sida.
/Kram, Camilla

Glöm inte att slå på Kanal 10 på teven och titta på Jippie, måndag till fredag, kl. 18.15.
1 Korintierbrevet 13:4-8
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,
den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över
orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, uthärdar
allting. Kärleken upphör aldrig.

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

2:a mars 2015

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

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

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

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

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

Skicka in senast 31:a mars 2015 till
Jippie, Kanal 10, Box 39, 343 21 Älmhult.
Att emejla svar senast 31:a mars går också bra på jippie@kanal10.se

1 Korintierbrevet 13:4-8
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,
den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över
orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, uthärdar
allting. Kärleken upphör aldrig.

