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Aktiviteter vid Görväln
maj–september 2021



Aktiviteter vid Görväln
maj–september 2021
Fri entré om inget annat anges.  
Med reservation för ändringar. För aktuell 
information kontakta arrangör eller se  
Järfälla kommuns evenemangskalender: 
jarfalla.se/evenemang

Nike av Thomas Qvarsebo. Foto: Bo Gyllander.

Söndag 16 maj 
Musik vid slottet
15.00
Konsert med Järfälla Brass Band på scenen bakom 
Görvälns slott. Svensk folkmusik, musik av Duke 
Ellington, marschmusik, hymner med mera.
Under ledning av Peter Göthe.
Arr: Järfälla Brass Band med stöd av Järfälla kultur.

Söndag 23 maj–söndag 26 september
Konst: Skulpturutställning
Under sommaren ställer konstnärsparet Lena  
Lervik och Thomas Qvarsebo ut i Görvälns  
slottspark. Skulpturparken har öppet dygnet  
runt. Arr: Järfälla kultur.

Söndag 30 maj
Slottskonsert med Järfälla Musikkår
Kl 15.00
Slottsparken vid Görvälns slott. Obs! Begränsat  
antal sittplatser. Vid regn inställd konsert.
Arr: Järfälla Musikkår med stöd av Järfälla kultur.

Söndag 13 juni 
Musik vid slottet
Kl 15.00
Konsert med Järfälla Brass Band på scenen bakom 
Görvälns slott. Svensk folkmusik, musik av Duke 
Ellington, marschmusik, hymner med mera.
Under ledning av Peter Göthe.
Arr: Järfälla Brass Band med stöd av Järfälla kultur.

Obs! Inställt!



Söndag 13 juni 
Prova på jollesegling
Kl 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.

Foto: Jakobsbergs Båtsällskap.

Kurser i Jollesegling
Lördag 19 juni – onsdag 23 juni
Måndag 2 augusti –fredag 6 augusti
Kl 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.



Djurläger vid Görvälns slott 2021 
Vi lär oss om praktisk och teoretisk skötsel av 
djur. 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: 890:– (plus 250:– som är medlemsavgift  
till Görvälns 4H klubb).

Lägertillfällen
Grupp 1 mån–fre 14–18 juni kl 08.30–12.30
Grupp 2 mån–fre 14–18 juni kl 13.00–17.00
Grupp 3 sön–tor 20–24 juni kl 08.30–12.30
Grupp 4 sön–tor 20–24 juni kl 13.00–17.00
Grupp 5 mån–fre 28 juni–2 juli kl 08.30–12.30
Grupp 6 mån–fre 28 juni–2 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

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



Järfälla Konstforum vid Görvälns slott
sommaren 2021

Alla konstnärer ställer ut i Gröna paviljongen.
Öppet alla angivna dagar kl 11.00–15.00 

5–6 juni Linda Lidzen, foto
12–13 juni Gunilla Berggren, foto
19–20 juni Ulla Koistinen och 

Marianne Lehnström, 
keramik och målningar

26–27 juni Klaus Gylling, blandteknik  
och skulptur

3–4 juli Lasse Pettersson, olja 
10–11 juli Birgitta Vangbo och 

Torbjörn Svanström,  
keramik och akvarell

17–18 juli Peggy Bernin, måleri
24–25 juli Anna Billing, olja 

30 juli–1 aug Eva Mårtensson,  
olja, akryl och textil

7–8 augusti Lars-Erik Larsson, akvarell
14–15 augusti Eva-Lotta Arenander, akryl 

och pastell 
 21–22 augusti Leena Myhr, akryl på duk 

och planka 
 28–29 augusti Elsa Zielfelt, realistisk konst  

 skapad främst med färgpennor
4–5 september  Annelie Malmström, akryl

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

Vecka  29, 30 och 31
Konstsim för alla
Kl 13.00–17.00 torsdag–söndag
Simkunniga barn och unga kan sommaren 2021 
prova på konstsim på Görvälnsbadet. Anmälan sker 
på plats. Arr: Järfälla Simsällskap, konstsimsektionen 
med stöd av Novastipendiet (Järfälla kultur/Järfälla 
kommun, CityCon, HSB och Järfällahus AB).

Foto: Järfälla Simsällskap.



Söndag 22 augusti
Järfälla XCO
Heldag
Järfälla XCO körs 2021 för fjärde året i rad. 
En mountainbiketävling i den olympiska grenen 
XCO (cross country). Barn, ungdomar och hela 
vägen upp till veteraner samlas för att njuta av 
den fina MTB-banan i Bruket och mäta sina krafter. 
Flickor och pojkar, damer och herrar, motionärer 
och tävlingscyklister, alla klarar av att köra banan. 
Och alla blir trötta och glada.

Mountainbike-cupen SWE CUP
Detta år är tävlingen även en del i den nationella 
mountainbike-cupen SWE CUP. Banan sköts av 
Järfälla Cykelklubb och är öppen för allmänheten 
alla dagar när det inte är tävling. Mer information 
på jarfallaxco.se och jarfallack.nu.
Arr: Järfälla Cykelklubb med stöd av Järfälla kultur.

Söndag 22 augusti
Musik vid slottet
Kl 15.00
Konsert med Järfälla Brass Band på scenen bakom 
Görvälns slott. Svensk folkmusik, musik av Duke 
Elli ngton, marschmusik, hymner med mera. Under 
ledning av Peter Göthe. Arr: Järfälla Brass Band med 
stöd av Järfälla kultur.

Söndag 29 augusti 
Konst: Visningsdag och skulpturinvigning
Kl 13.00
Författaren och journalisten Ulrika Knutson talar 
om sommarens utställare i Görvälns slottspark: 
Konstnärsparet Lena Lervik och Thomas Qvarsebo.
Därefter invigs Mats Erikssons verk Över floden 
som köpts in för skulpturparken vid Görväln.
Samling vid entrén till slottet. Arr: Järfälla kultur.

Söndag 29 Augusti
Slottskonsert med Järfälla Musikkår
Kl 15.00
Slottsparken vid Görvälns slott OBS! Begränsat antal 
sittplatser. Vid regn inställd konsert.
Arr: Järfälla Musikkår med stöd av Järfälla kultur.

Foto: Järfälla Cykelklubb.

Foto: Pär Nordlund.



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: Bo Gyllander, Lisa Dalin.

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

Foto: Pär Nordlund.

Lördag 11 september
Spelglädje med Järfälla Spelmän
Kl 13.00–14.00
Underhållning med folkmusik från Järfälla. Spel-
ledare: Lars Lindkvist. Plats: Scenen i slottsparken. 
Arr: Järfälla Spelmän med stöd av Järfälla kultur.

Foto: Anders Hjelm.



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. 
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