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Görvälns årstider
Det här är Görvälns egen kalender. Det händer mycket vid
Görvälnområdet under hela året. Främst är det förenings
livet i Järfälla som står för evenemangen i området.
Görvälnområdets naturreservat är cirka 9 km2 stort och lig
ger mellan Jakobsberg och Mälaren. Området är lättill
gängligt med naturliga f örutsättningar för bad, promenader,
bär- och svampplockning. I området ﬁnns även flera
anläggningar för sport och friluftsliv.
Görvälns kommunikationer
Pendeltåg Stockholm–Jakobsberg 4 gånger/timme. Med bil:
Ta av E18 vid Jakobsberg 25 km nordväst om Stockholm.
Vidare Viksjöleden och Mälarvägen, skyltat mot Görvälns
slott.
Görvälns årstider är en folder som ges ut ett par gånger
om året. Foldern finns att hämta på alla Järfällas bibliotek
och i Järfälla kommuns servicecenter samt som pdf-fil på
jarfalla.se/evenemang.
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Med reservation för ändringar. Producerad 2017. Foto: Lisa Dalin, Bo Gyllander med flera. Tryck: Elanders. Kultur är miljövänlig energi! ®

Lövholmen

Aktiviteter vid Görväln
september 2017–april 2018

Aktiviteter vid Görväln september–december 2015.

Aktiviteter vid Görväln
september 2017–april 2018
Fri entré om inte annat anges.

Dödsdansen av August Strindberg

Söndag 3 september Slottskonsert med Järfälla musikkår
14.00 Slottskonsert vid Görvälns slott på parkscenen
Arr: Järfälla musikkår med stöd av Järfälla kultur.

Hatar du din partner men älskar ditt äktenskap?
Den promenadklädda kvinnans blonda hår skymtar
under hatten och hennes nymålade läppar darrar. Hon
kastar sig om halsen på den man som en gång förde
henne samman i äktenskapet med en annan. Hennes
läppar söker hans. Mannens läppar trycker sig mot
hennes och glider ner längs halsen. Han känner den
eggande doften av parfym. Hon skriker till. Bettet i
halsen smärtar.
Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla –
Teodok är tillbaka i raststugan vid Görvälns slott med
pjäsen Dödsdansen av August Strindberg, ett gast
kramande triangeldrama i en akt.
Premiär lördag 26 augusti 16.00
Raststugan vid Görvälns slott.
Spelas lördagar, söndagar 16.00 och onsdagar 19.00
till och med 17 september.
Biljetter kan köpas på teodok.com,
kulturbiljetter.se eller direkt vid raststugan.
Arr: Teodok med stöd av Järfälla kultur.

Lördag 9 september Familjeaktivitet med
Görvälnlammet
10.00–14.00 Det finns möjlighet att åka häst och vagn samt
ponnyridning vid ladugården. Turer avgår 10.00, 11.00 och
13.00. Anmäl deltagande på Görvälnlammet.se. Servering
och korvgrillning. Försäljning av skinn.
Arr: Görvälnlammet med stöd av Järfälla kultur.

Teodok
Föreningen för Teater och Dokumentation
i Järfälla

Söndag 10 september Familjeaktivitet med
Görvälnlammet
10.00–14.00 Det finns möjlighet att åka häst och vagn samt
ponnyridning vid ladugården. Turer avgår 10.00, 11.00 och
13.00. Anmäl deltagande på Görvälnlammet.se. Servering
och korvgrillning. Försäljning av skinn.
Arr: Görvälnlammet med stöd av Järfälla kultur.

NaturInfo
Öppet lördagar och söndagar från senare delen
av augusti till och med sista helgen i oktober.
I Naturinfo kan du ställa frågor om natur och miljö,
se aktuell utställning och titta i böcker.
Arr: Naturskyddsföreningen i Järfälla med stöd av
Järfälla kultur.

Görvälns slott
Slottet har anor från 1600-talet. Idag är det ett först
klassigt hotell för weekends, bröllop och konferenser.
Restaurang finns. Görvälns slottspark passar för besök
året om. I området runt slottet finns en skulpturpark,
exotiska träd, Naturinfo samt en vik av Mälaren.
Mer information: jarfalla.se och gorvalnsslott.se.

Görvälns skulpturpark
I anslutning till Görvälns
slott finns en skulpturpark
vid Görvälnsvägen. Vart
annat år sedan 1996 hålls
en sommarutställning här
och vartannat år placeras
en ny skulptur permanent
i parken. Skulpturparken
består idag av närmare
20 verk. Årets sommar
utställning pågår fram till
17 september med verk av
Kajsa Mattas.

Ateljé EWP
Ewert Pamp, Rättarbostaden.
Utställning i trädgården är tillgänglig för besökare
året runt.
Bilder i varierande teknik. Skulpturala idéer.
Konceptkonst och installationer.
”Fantasifull återanvändning”: utställning i trädgården.
Junk art, infall, ready mades-figurer, trashmaterial.
En udda ringdans som bär det lustiga upptågets mun
tra signatur och den melankoliska humorns känne
tecken. En kombination av slump och medveten
design som ofta ger överraskande skulpturala resultat.

Söndag 7 december Julmarknad
11.00–15.00 Görvälnlammet arrangerar en jul
marknad på Görväln tillsammans med lokala
hantverkare, slöjdare och konsthantverkare. Det
finns möjlighet att åka häst och vagn samt ponny
ridning vid ladugården. Servering och korvgrilln
ing. Försäljning av skinn, grillkorv, fårfiol. Inom
hus på logen och framför hönshuset och
ladugården.
Arr: Görvälnlammet med stöd av Järfälla kultur.

Alpin träning i Brukets skidbacke
Järfälla Alpina klubb bedriver alpin träning för barn och
ungdomar från 6 år och uppåt. Under högsäsong i januari
tränar vi på snö i Brukets backe och på försäsongen under
hösten består träningen av barmarksträning i Bruket samt
lägerverksamhet i svenska fjällen. Mer information:
jarfallaalpina.se, kontakt: info@jarfallaalpina.se

Onsdag 25 april Fagning vid Snåltäppan
18.00–19.30 Fagning vid Snåltäppan i Görvälns naturreser
vat. Fagning sker när fagningsblomman, vitsippan, börjar
knoppas, då är det dags att faga ängen. Faga kommer av ett
fornnordiskt ord, som betyder att ”feja, göra fint”. Det
innebär att man räfsar ihop och tar bort gamla löv, pinnar
och fjolårsgräs. Detta görs för att de spirande örterna och
gräsen ska kunna nyttja vårsolen och börja växa.
Adress: Snåltäppan, Samling vid Bruketparkeringen i
Görvälns naturreservat kl. 17.45, för gemensam promenad
söderut på cirka 400 meter till Snåltäppan.
Arrangör: Hembygdsföreningen i Järfälla, Naturskyddsföre
ningen i Järfälla i samarbete med park- och gata, Järfälla
kommun.

