
Program för Jeppo Byadagar 13–15 juli 2018 
 

Fredag 

Fiskedag för ungdomar. Jeppo-Ytterjeppo fiskargille bjuder på gratis fiske för barn och 

ungdomar (under 15 år, 1 fisk/person) vid Bredkangan under dagen.  

19–21 Bokloppis vid Bönehuset. Flera hundra böcker till salu. Förmånliga priser. Kristna 

romaner, andaktslitteratur, barnböcker, hobbyböcker m.m. Smycken från bl.a. 

Peshtera i Bulgarien. Ett litet parti LP- och CD-skivor. Inkomsten går till SLEF:s 

missionsarbete. Öppet 11-13.7 kl.19-21 samt på lördag i samband med sång i 

sommarkvällen. 

18.30 Knatterundan För barn födda 2008 och yngre (0 - 10 år) Start från Jeppo centrum kl. 

18.30. Medalj samt glass åt alla deltagare. Deltagaravgift 5€, föranmäl senast 

12.07.2018 till andreas.liljeqvist@multi.fi eller via SMS 050-3641160. Anmälan på plats 

från 17.30. 

19.00 Grändenrundan 9 eller 4 km. Dam och herrklass med tidtagning eller tidlös. Start från 

Jeppo centrum kl. 19.00. Medalj åt alla samt Pokal åt 3 snabbaste i både dam och 

herrklasserna. Deltagaravgift vid anmälan före 12.07.2018 10€ Anmälan på plats 15€ 

(från kl 17.30) Föranmälan till andreas.liljeqvist@multi.fi eller per SMS 050-3641160. 

Kontant betalning. Saftkontroll, duschmöjligheter finns. 

Lördag 

11–13 Bubblans Ponnystall. Ponnyridning eller åktur i kärra med ponny. 2€/person 

11–13 Carolines massage och hälsa erbjuder gratis 5-minuters nackmassage vid UF.  

Carolines massage och hälsa har öppet hus på torsdagen den 12.7 kl 17-19, med 

lotteri och kaffebjudning på Jungarvägen 32 

11–15  Marthorna ordnar lotteri. 

11 – 14 Lunch vid UF – Jeppo Ungdomsorkester ordnar sopplunch. 7€/person. 

13 Traktorrally. Kom med och delta i eller titta på traktorparaden som kör genom byn. 

Start kl.13 från Jeppo Potatis. Se mer info i separat evenemang på Facebook. 

14–18 Hembygdsmuseet är öppet 

16 Packa picknickkorgen och kom med på en cykeltur som avslutas med picknick vid 

hembygdsgården. Start från UF kl. 16:00 

19.30  Sång i sommarkvällen vid bönehuset. Sång- och musikprogram. Bokloppis 

21-01.30  Pubkväll vid UF 

Söndag 

13.00 Gudstjänst vid hembygdsgården 

ca 14.00 Kaffe 

ca 14.30  Hembygdsfest med bl.a. arbetsmetoder 

Historikerna "Jungar by, gambel å ny", "Överjeppo 1", "Överjeppo 2" samt "Jeppo i 

kri(g)stid" finns att köpa vid hembygdsgården under hembygdsfesten och muséets 

öppethållningstider i juli.               


