Fredag den 30. september har festen sit
centrum på Papfabrikken, hvor det hele
begyndte i sin tid.
17.00 - 19.30
Spøgelseshus i Papfabrikken.
Klub Kværnen inviterer til uhygge
for familier. Børn skal være fyldt 10
år og have en voksen med i hold á 5.
Billetter skal bestilles hos Majbritt
fra Kværnen: 30241105.
18.00
Salg af fadøl og grillpølser
v/Borgerforeningen.
19.30
Åbning og velkomst v/ Jubilæumsgruppen og Henning Ringgaard.
20.00-21.00
Premiere på Animationsshowet
Oplev den animerede fortælling om
byen og fabrikkens historie projice ret op på facaden, og se
Møllehøjskole-elevernes tegninger
af hvad de godt kan lide
ved Bruunshåb.
21.30-22.30
Anden visning af Animationsshowet.
22.30-24.00
Spøgelseshus fortsat.

Lørdag den 1. oktober breder festen til området bag ved Møllehøjhallen, hvor der er et
væld af aktiviteter, hygge, oplevelser og liv for hele familien. Vi lægger op til en aktiv dag
fyldt med bevægelse, så træk i aktivitetstøjet, så I kan være med og bevæge jer.

11.00 Festivalpladsen åbner
11.00 Optræden v/børnene fra Børnehuset Møllehøj
11.30 Optræden v/Asmild Pigekor

12.10 Børneteater ”Anna og aberne”
13.00 Open Fitness: Kom og vær med til Familie Fitness.
Det giver puls, power og smil på læben til store og små.

Søndag den 2. oktober slutter vi, der
hvor det hele begyndte - på Papfabrikken med rolige og hyggelige aktiviteter.

10.00
Familie Yoga under det store træ
i Papfabrikkens gård v/ Bettina.
Ved regn rykker vi indendørs.

10.00-13.00
Åben Papfabrik. Kom og se
maskinerne og udstillingen
om Bruun’erne.

13.10 Musik v/ DJ Magnus Hansen
15.00 Opvisning v/ Viborg Skydive i luften over Bruunshåb (hvis vejret tillader det)
Udover de programsatte punkter er der en lang række boder og aktiviteter, som man kan
opleve og deltage aktivt i:
|Asmild Kirke: Kreative aktiviteter| Disc-golf: Kom og prøv | Nørreåspejderne: Bålhygge|
BT/SVIF-Fodbold-ungdom: Oppustelig fodboldbane | BT-Fodbold-Senior: Ølsalg |
REMA1000 Arnbjerg: Hoppeborg & Vinsmagning | Ridepigerne: Hestetrækketur |
Antenneforeningen | Borgerforeningen | Viborg Skydive | Madboder | BT Padel: Prøv|

11.45 Gudstjeneste i Papfabrikkens
gård. Ved regn rykker vi
indendørs.
13.00-16.00
Svampetur i samarbejde med
Hjerteforeningen og Viborg
Kommune v/ Jann Ribergaard.

16.00 Festivalpladsen lukker
17.30 Halbal
Der er endnu billetter at få ved henvendelse til Michael Dobrick: 40854435
20.00 Tredje visning af Animationsshowet på Papfabrikken
21.30 Fjerde visning af Animationsshowet på Papfabrikken
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200 års jubilæum for Bruunshåb
I 2022 runder Bruunshåb et skarpt hjørne. Det er nemlig 200 år siden,
at Bertel Bruun og hans søn Johannes Ivar Bruun i 1822 anlagde klædefabrik på den gamle Åle Mølle.
Dermed var fundamentet nemlig skabt for det lille samfund ved Mølleåen, som siden har udviklet sig til det Bruunshåb vi kender i dag.
200-året skal selvfølgelig fejres flot og en Jubilæumsgruppe på tværs af
byens foreninger og institutioner har sammensat et varieret og festligt
program, som I kan læse om I denne folder. Vi håber, at hele byen og
lokalområdet vil være med til at fejre jubilæet og fejre vores dejlige by
og område.

Bruunshåb gennem de sidste 200 år
Vi begynder fejringen allerede tirsdag aften med en billedserie og fortælling om udviklingen i byen. Du kommer dermed til at se og høre om
Klædefabrikken, pramfarten, Vibæk Mølle, Teglværket, Papfabrikken,
Avlsgården, Jernbanen, vejnettet udbygning, huse lang Vinkelvej m.m.
De sidste 50 år vil især være inspireret af indlæg og artikler i Bindestregen fx om Skolen, Forsamlingshuset, Dilettant, Bogbus, Vindmølle,
Vandværk, Sportsuge osv.
Tirsdag den 27. september kl. 19.00
i Papfabrikkens Selskabslokaler
v/ Verner Hansen og Jens Søndergaard
Der serveres kaffe og kage.
Deltagelse er gratis

www.bruunshaab.dk

