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Årsmöte måndagen 30 maj kl. 17.30 

Härmed kallas till årsmöte för att behandla 2021 års verksamhet – skolans 102:a 
verksamhetsår. 

Årsmöteshandlingar, årsredovisning och verksamhetsberättelse finns att hämta på  

skolans hemsida från och med onsdag 11 maj. Den som önskar handlingarna i  

pappersform kan kontakta Eva Pettersson, tel. 08-12028180 eller mejla till 

eva.pettersson@jakobsbergsfolkhogskola.se så kommer de per post. 

En av punkterna på årsmötet kommer att vara val av ny ordförande eftersom  

Göran Hillman, som varit skolans ordförande sedan 2005, lämnar sitt uppdrag.  

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på musik och mat, förhoppningsvis utomhus i fint 

väder. 

 

Kommande arrangemang: 

Vårt populära sommarcafé öppnar igen den 9 maj! 

Öppettider: 

Caféet mjukstartar med kortare öppettider fram till 15 juni. 

9 maj - 15 juni måndag - onsdag, kl. 11.30-15.00 

Dagens lunch serveras fram till 13.15, därefter enbart fika. 

 
Den 18 maj och håller caféet stängt. 

20 juni - 13 juli har caféet öppet alla vardagar kl. 11.00-15.00 (Stängt 1 juli för grillkväll)  

 

Grillkväll den 1 juli  

1 juli håller caféet stängt och vi erbjuder istället en grillkväll. Välkommen att samla vänner 

och familj för en trevlig grillkväll i vår lummiga parkmiljö. 

För mer info om menyer, grillkväll mm –  se vår hemsida: 

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/om-

skolan/cafe_pa_jakobsbergs_folkhogskola.aspx 

 

Söndagen den 15 maj kl. 13.00 

Parkens pärlor –vandring i folkhögskoleparken   

Göran Hillman visar och berättar om parkens historia med utgångspunkt från vår nya 

folder Parkens pärlor. Samarrangemang med Järfälla Hembygdsförening. 

 

https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/om-skolan/cafe_pa_jakobsbergs_folkhogskola.aspx
https://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/om-skolan/cafe_pa_jakobsbergs_folkhogskola.aspx


Onsdagen den 18 maj 18:00-19:30 

Folkhögskolan efter valet!  

Vad händer med folkbildningen efter valet?  

Deltagarna på Jakobsbergs folkhögskola samtalar om riksdagspartiernas intentioner med 

folkbildningen efter valet och passar på att gemensamt fundera kring folkhögskolan och 

dess värde. Vi kommer att samtala med varandra och med Lawen Redar, riksdagsledamot 

och tredje vice ordförande i kulturutskottet (S) som också berättar lite utifrån att ha arbetat 

med folkbildningsfrågor på riksnivå.  

Vi har några platser över så är du intresserad att delta så mejlar du 

info@jakobsbergsfolkhogskola.se  Vi återkommer med besked om du har fått en plats.  

Lördagen den 10 september 

40-årsjubileum och alumnträff 

Det har hunnit gå 40 år sedan Jakobsbergs folkhögskola startade sin första skrivarkurs. 

Sedan dess har verksamheten utvecklats och förändrats och idag genomgår närmare 100 

deltagare författarskolans kurser per läsår. Våren 2018 startades den nya facklitterära 

kursen och till hösten 2022 lanseras en inspirationskurs på distans. Många som gått 

skolans skrivarkurser längtar tillbaka. Bland annat säger de sig sakna platsen, miljön, 

klimatet och framför allt att möta andra skrivande personer i utvecklande samtal. Därför 

har vi startat ett alumnnätverk med avsikten att i framtiden kunna bjuda in tidigare 

kursdeltagare och lärare till alumnträffar på skolan. Den första träffen kommer att ske 

samma dag som vi också firar 40-årsjubileet: Lördag 10 september 2022.  

Dagtid blir det ett program för alumner, dvs alla som någon gång från och med 1982 fram 

till idag gått en skrivarkurs på skolan. På eftermiddagen ett program till vilket även 

offentligheten bjuds in med ett författarsamtal där Lisa Boda samtalar med fyra författare 

som själva gått på JF om skolans betydelse för dem som skrivande människor (klara namn 

är Jack Hildén, Johanna Wester, Donia Saleh), samt öppen scen där tidigare alumner får 

framföra egna texter. Resten av kvällen kommer att ägnas åt middag med efterföljande fest. 

Ett närmare program kommer att publiceras längre fram med ett tillhörande svarsformulär 

för anmälan. 

Lördagen den 22 oktober kl. 12-16 

Göran Palmseminariet 

Det sjätte seminariet med utgångspunkt i Göran Palms författarskap har temat ”Det 

samiska i kolonialmakten Sverige”. Det blir föreläsningar om den samiska historien, jojk, 

uppläsning ur Palms ”Vintersagan Sverige”, utdelning av årets Göran Palmstipendium till 

Mats Jonsson, författaren och tecknaren till den uppmärksammade och 

Augustprisnominerade serieromanen ”När vi var samer”. Mats Jonsson berättar om sin 

roman och om serieromanen som egen konstform. 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Du har väl inte glömt att förnya ditt medlemskap i föreningen Jakobsbergs folkhögskola? 

Vi hoppas att du/föreningen vill fortsätta som medlem och bidra till att utveckla skolan. 

 

Medlemsavgiften för 2022 är för enskild medlem 100 kr. För organisation 200 kr.  



Som medlem har du möjlighet att äta lunch på skolan, delta vid kvällsföreläsningar, på 

Göran Palm-seminariet och vara med vid andra arrangemang samt hyra våra lokaler till 

nedsatt pris för möten, studiecirklar och konferenser.  

Beloppet betalas in på konto 643-9368.  

Det går också bra att Swisha till 123 295 60 27.  

Obs! Ange ditt namn samt ”2022” som meddelande i betalningen.  

 

NYA KURSER 

I höst startar flera nya kurser på skolan 

•   Floristutbildning på halvtid i vår vackra ateljé.  

•   Skrivkurs på distans och halvfart för den som vill inspireras till att börja skriva.  

•   Samarbetskurs med Dagens Arena kring att bilda opinion, också på halvfart och distans.  

•   Konstkurs på kvartsfart i vår ateljé.  

•   Sommar- och samarbetskurs med Fogelstad där du får lära dig att förändra världen! 

Övrigt kursutbud hittar du på www.jakobsbergsfolkhogskola.se 

Vi har platser kvar till en del kurser annars kan du alltid söka reservplats.  

Känner Du någon som inte har grundläggande behörighet, delvis inte läst klart gymnasiet?  

Tipsa gärna om att vi finns!  

 

HEMSIDAN  

Gå gärna in på hemsidan http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/ och på skolans 
Facebook-sida.  

Där finns information om det mesta, om föreläsningar och möten. Har du synpunkter eller 
saknar något hör av dig till Bengt Jönsson: bengt.jonsson@jakobsbergsfolkhogskola.se 

 

Bästa vårhälsningar! 

Göran Hillman, ordförande   Felicia Hedström, rektor 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakta oss: 

Felicia Hedström, rektor: tel. 08-120 28 186, e-post: felicia.hedstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se  

Jakobsbergs Folkhögskola, Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla 

Göran Hillman, ordförande: tel. 070-491 71 70, e-post hillman.goran@gmail.com   

Skogsvägen 22, 177 40 Järfälla 

Kjell Johansson,  vice ordförande: tel. 070-593 21 36, e-post kvalitetspartner@telia.com. 

http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/

