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Aktiviteter vid Görväln
maj–september 2020



Aktiviteter vid Görväln
maj–september 2020
Fri entré om inget annat anges.  
Med reservation för ändringar. För aktuell 
information kontakta arrangör eller se  
Järfälla kommuns evenemangskalender: 
jarfalla.se/evenemang

Foto: Järfälla Musikkår.

Torsdag 14 maj 
Spindeljakt
18.00
Vi spanar efter spindlar med Raul  
Vicente. Vandring och spaning cirka två timmar. 
Därefter går vi tillbaka till Naturinfo och tittar på 
fynden under lupp i cirka en timme. Tag gärna med 
fika. Plats: Samling vid Naturinfo vid Görvälns slott. 
Arr: Naturskyddsföreningen i Järfälla.

Söndag 17 maj
Musik vid slottet
15.00
Konsert med Järfälla Brass Brand på scenen bakom 
Görvälns slott. Musicals, svensk folkmusik, marsch-
musik med mera. Under ledning av Peter Göthe.  
Arr: Järfälla Brass Band med stöd av Järfälla kultur. 

Söndag 31 maj
Slottskonsert med Järfälla Musikkår
15.00–16.00
Friluftskonsert från scenen i slottsparken. Dirigent: 
Åke Hedbom. Begränsat antal sittplatser, tag med 
något att sitta på. Vid regn ställs evenemanget in. 
Arr: Järfälla Musikkår med stöd av Järfälla kultur. 

Fredag 5 juni
Naturnatten
20.00
Vi samlas kl 20.00 vid Naturinfo vid  
Görvälns slott. Vi vandrar runt i området och  
tittar på livet under kväll och tidig natt, lyssnar på  
kvällens ljud och spanar efter fladdermöss i cirka 
tre timmar. Arr: Naturskyddsföreningen i Järfälla.

Söndag 7 juni
Prova på jollesegling
13.00–16.00
Prova på segling för barn. Ta med en kompis eller 
syskon och prova på att segla Optimistjolle, Laser, 
eller 2-krona tillsammans med en av våra duktiga 
instruktörer. Vi bjuder på något att äta och dricka. 
Ingen föranmälan. Plats: Jakobsbergs Båtsällskap, 
Vattenverksvägen 12. Alla är hjärtligt välkomna!  
Arr: Jakobsbergs Båtsällskap, Jollesektionen med 
stöd av Järfälla kultur. 



Lördag 13 juni
Barnaktivitet med vattentema
13.00
Vad finns i sjön? För barn i åldrarna 5–12 år  
tillsammans med förälder. Tag med flytväst om  
du har. Evenemanget pågår i cirka två timmar.  
Vi samlas vid Naturinfo vid Görvälns slott.  
Arr: Naturskyddsföreningen i Järfälla.

Foto: Jakobsbergs Båtsällskap.

Kurser i Jollesegling
Lördag 13 juni–onsdag 17 juni
Måndag 10 augusti–fredag 14 augusti
09.00-16.00
Kurs i segling för barn 9–15 år, både för nybörjare 
och för lite mer erfarna.
Eleverna delas upp i två grupper med hänsyn  
till tidigare erfarenheter från jollesegling.
Seglarskolan baserar sig på Svenska seglarför-
bundets kursplan för nybörjare.
Eleverna lär sig att hantera båten självständigt  
av våra duktiga ledare.
Vi seglar Optimistjollar, Laser och 2-kronor. 

Kursavgift är 1 500:- vilket också inkluderar 
medlemskap i JBS jollesektion med möjlighet att 
delta i klubbens träningsseglingar under resten 
av året samt i höstens hajk med övernattning.

Se mer och anmäl dig på:
www.jbs.nu/jollesektionen ring 073-998 38 71 
eller mejla till jbsjolle@jbs.nu
Obs! Antalet platser är begränsat!
Arr: Jakobsbergs Båtsällskap, Jollesektionen med 
stöd av Järfälla kultur.

Söndag 14 juni
Musik vid slottet
15.00
Konsert med Järfälla Brass Brand på scenen bakom 
Görvälns slott. Musicals, svensk folkmusik, marsch-
musik med mera. Under ledning av Peter Göthe.  
Arr: Järfälla Brass Band med stöd av Järfälla kultur. 



Fredag 19 juni
Midsommar på  
Bruket
13.00–15.30
Midsommarfirande 
på Bruket. Dans  
kring midsommar-
stång och dans av 
Kungsängens folk-
dansgille. Arr: Jakobs-
bergskyrkans för- 
samling, en del av  
Equmeniakyrkan med 
stöd av Järfälla kultur.

DJURLÄGER VID GÖRVÄLNS SLOTT 2020 
Görvälns 4H klubb anordnar djurläger vid  
raststugan bakom Görvälns slott med praktisk  
och teoretisk skötsel av djur. De djur som  
brukar finnas på lägret är hästar, marsvin,  
grisar, kaniner, höns och åsnor. Vi leker även 
lekar och har en rolig vecka tillsammans.

Ålder för deltagare
Ålder 6–12 år, årskurs 1–6. 

Kostnad
Avgift 1 140 kr (varav 250 kr är medlemsavgift  
till Görvälns 4H klubb).

Lägertillfällen
Grupp 1 sön–tor 14–18 juni kl 08.30–12.30
Grupp 2 sön–tor 14–18 juni kl 13.00–17.00
Grupp 3 mån–fre 22–26 juni kl 08.30–12.30
Grupp 4 mån–fre 22–26 juni kl 13.00–17.00
Grupp 5 mån–fre 29 juni–3 juli kl 08.30–12.30
Grupp 6 mån–fre 29 juni–3 juli kl 13.00–17.00

De som vill cykla till lägret med en ledare  
samlas vid cykelstället vid Fastebolskolans 
parkering. De som bor i västra Jakobsberg kan 
ansluta sig vid Februarivägens vändplan. 

Anmälan görs via event  
på Membersky 
https://membersky.com/ 
org/4h/gorvalns-4h/event
Avgiften betalas till Görvälns  
4H klubbs pg nr 429 79 44-3  
senast 31 Maj. Betalning  
i förskott ger företräde till lägret.

Mer information
Mejla till gorvaln@4h.se
Arr: Görvälns 4H klubb med stöd av 
Järfälla kultur och Studiefrämjandet.

13.00 Var med och klä 
 midsommarstången
14.15 Dans kring 
 midsommarstången
14.45 Dansuppvisning -
 Kungsängens folkdansgille
 www.bruketsommar.se



Söndag 23 augusti 16.15
Söndag 30 augusti 16.15
Vi gör en ny Johanna!
Föreningen för teater och dokumentation TEODOK, 
visar på Görväln en trailer från den kommande  
musikteaterföreställningen ”Johanna 2021”.  
Föreställning pågår i cirka 15 minuter på scenen 
bakom Görvälns slott.
Nu 40 år efter den första ”Johanna från Kallhäll”  
gör vi en musikal om en ny tid och en ny Johanna.
Med teater, musik, kör och nycirkus vill vi belysa  
de frågor som är livsviktiga för våra liv idag – 
och i morgon. Arr: Föreningen för teater  
och dokumentation.

Lördag 22 augusti
Naturinfo öppnar igen
12.00–16.00
Välkommen till Naturinfo vid Görväln. Plats:  
Naturinfo vid Görvälns slott. Arr: Naturskydds- 
föreningen i Järfälla. 

Söndag 23 augusti
Slåtter på Snåltäppan
09.45
Det är nu dags att använda lie och räfsa för att 
samla ihop årets växtlighet i en hässja. Nu kan du 
lära dig slå med lie. Vi fikar med mackor och te eller 
kaffe. Evenemanget pågår cirka två timmar. Plats: 
Samling på Bruketparkeringen vid Görväln. Vi går 
tillsammans till Snåltäppan. Arr: Naturskydds- 
föreningen i Järfälla. 

Söndag 23 augusti
Musik vid slottet
15.00
Konsert med Järfälla Brass Brand på scenen bakom 
Görvälns slott. Musicals, svensk folkmusik, marsch-
musik med mera. Under ledning av Peter Göthe.  
Arr: Järfälla Brass Band med stöd av Järfälla kultur. 

Söndag 30 augusti
Slottskonsert med Järfälla Musikkår
15.00–16.00
Friluftskonsert från scenen i slottsparken. Dirigent: 
Åke Hedbom. Begränsat antal sittplatser, tag med 
något att sitta på. Vid regn ställs evenemanget in. 
Arr: Järfälla Musikkår med stöd av Järfälla kultur. 

Foto: Föreningen för teater och dokumentation.

Foto: Naturskyddsföreningen.



Järfälla Konstforum vid Görvälns slott
sommaren 2020

Alla konstnärer ställer ut i Gröna paviljongen.
Öppet lördag och söndag 11.00–15.00 

 6 juni Samlingsutställning, sommarens  
  utställare presenteras
 13–14 juni Gunilla Berggren, foto
 20–21 juni Klaus Gylling, grafik
 27–28 juni Anita Lundgren, blandteknik
 4–5 juli Leena Myhr, akryl på duk 
  och planka 
 11–12 juli Linda Lidzén, foto
 18–19 juli Marianne Lehnström och 
  Birgitta Vangbo, 
  collage och keramik
 25–26 juli Roine Lovén, akvareller och 
  collage i blandteknik 
 1–2 augusti Ashna Dawlat, blandteknik
    8–9 augusti  Lars-Erik Larsson, akvarell 
 15–16 augusti Eva-Lotta Arenander, akryl 
  och pastell

Arr: Järfälla Konstforum med stöd av Järfälla 
kultur och ABF.

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

Foodtrucken är igång på helgerna och vardagar 
vid fint väder. Ring 08-120 002 00 för öppettid.

Foto: Görvälns slott.



Söndag 30 augusti
Järfälla XCO–Mountainbiketävling
08.30–17.00
Mountainbiketävling i XCO vid Brukets skidbacke. 
Alla med en Mountainbike kan ta sig runt banan  
och alla får sig en rejäl utmaning. Det finns tävlings- 
klasser för alla åldrar och nivåer. Inför tävlingen  
planeras prova på-tillfällen för att visa hur roligt  
det är att cykla XCO. För mer information samt  
anmälan till tävlingen se hemsidan: 
www.jarfallaxco.se
Arr: Järfälla cykelklubb med stöd av Järfälla kultur.
 
Söndag 13 september
Konst: Skulpturinvigning
13.00
Invigning av Mats Erikssons verk ”Över floden”  
i Görvälns skulpturpark. Samling vi entrén till  
Görvälns slott. Arr: Järfälla kultur.

Lördag–söndag 19–20 september
Svamputställning vid Naturinfo
Cirka 12.00–16.00
Ta gärna med nyplockad svamp. Ta med hela  
svampen så blir det lättare att bestämma vad det är.  
Plats: Naturinfo vid Görvälns slott. Arr: Naturskydds- 
föreningen i Järfälla. 

Om Görvälns skulptur park
Görvälns skulptur park med fasta konstverk 
har funnits sedan 1996. I skulptur parken finns 
skulpturer av samtida konstnärer, inköpta av 
Järfälla kommun med finansiellt stöd av lokala 
företag. Parken är öppen dygnet runt.  
Görvälns skulpturpark har verk av bland annat 
Kajsa Mattas, Iréne Vestman, Sten Dunér och 
Lennart Källström.

Foto: Järfälla kultur.

Foto: Pontus Andersson.



Görvälns årstider
Det här är Görvälns egen kalender. Det händer 
mycket vid Görvälnområdet under hela året. 
Främst är det föreningarna i Järfälla som står 
för evenemangen i området. Görvälnområdets  
naturreservat är cirka 9 km2 stort och ligger  
mellan Jakobsberg och Mälaren. Området är  
lättillgängligt med naturliga förutsättningar
för bad, promenader, bär- och svampplockning. 
I området finns även flera anläggningar
för sport och friluftsliv.

Görvälns kommunikationer
Pendeltåg: Stockholm–Jakobsberg cirka 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 finns att hämta på alla Järfällas 
bibliotek och i Järfälla kommuns servicecenter. 
För aktuell information se jarfalla.se/evenemang
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