Stiftelsen Hillesgården
Org.nr 843002-6172
Styrelsen för Stiftelsen Hillesgården får härmed avge verksamhetsrapport och
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Stiftelsen har till syfte att hyra eller köpa en fastighet, gård eller annan byggnad
och/eller mark, som kan anses lämplig, där stiftelsens verksamhet kan bedrivas
fokuserat. Stiftelsens syfte är att på denna plats bedriva utbildning – såväl praktisk
som teoretisk – samt bedriva olika verksamheter så att det främjar hela
människans tillväxt inom andliga vetenskaper, ekologiskt leverne
(byggnation/odling) och alternativa vårdformer/ behandlingar/mediciner m.m.
För att uppfylla sitt ändamål kan stiftelsen använda sig av sitt kapital och dess
avkastning och bedriva näringsverksamhet, vars art i sig inte nödvändigtvis
ansluter sig till stiftelsens ändamål men vars överskott används till att uppfylla
detsamma.

NÄRINGSVERKSAMHETENS ART:
Utbildnings- och försäljningsverksamhet.
Den samlade verksamheten under året bestod av konferenser, restaurang, café,
gästhem, butiker, behandlingar, kulturkvällar, konstutställning, teater,
träningscirklar, park samt örtträdgård. Stiftelsen hade 2020-12-31 sju anställda,
varav två på deltid.

VERKSAMHETSRAPPORT

Allmänt
I början av året satte vi upp en restaurangversion av ’Allo, ’allo, ’emliga armén
med bland andra Eva Rydberg och Fredrik Dolk i rollerna. På grund av Covid-19pandemin blev vi tvungna att ställa in de sista föreställningarna. Pandemin gjorde
också att vi fick ställa in alla vårens och mycket av höstens kulturevenemang samt
den inplanerade marknadsdagen.
Hillesgårdsparken med Eva Rydbergs utställning var öppen maj till september.
Gästhemmet hade en betydligt sämre beläggning än tidigare år. Restaurangen och
butikerna var stängda under pandemins första fas, men öppnade sedan igen, dock
med färre kunder än tidigare år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsens verksamhet har påverkats väsentligt av den pågående Covid-19pandemin. Med anledning av pandemin följer vi utvecklingen noga och analyserar
löpande riskerna för vår verksamhet. Vi arbetar med att värna våra medarbetares

och övriga intressenters hälsa och säkerhet och följer myndigheternas
rekommendationer.

Ledningsgrupperna
Informationsgruppen
Nytt för året är att vi fått igång kommunikation via Instagram. Marknadsföring av
allt som erbjuds på Hillesgården har gjorts via Facebook och Instagram för att
löpande under året informera om butikernas utbud, restaurangen och caféet,
parken, konsthallen och träningen med yoga och qigong. Vi har också informerat
om att Stina Wollter utsetts till årets pristagare av Hillesgårdspriset för
medmänsklighet.
Åtta nyhetsbrev har skickats ut till stödmedlemmar och övriga prenumeranter.
Bildspelet om Hillesgården har uppdaterats två gånger under året, och den bild vi
har med i Klippans kommuns turism-bildspel har uppdaterats och gjorts om från
grunden.
Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete för Hillesgårdens webbplats under året, och
hoppas kunna lansera en alldeles ny och modern webbplats under våren 2021.
På grund av Covid-19-pandemin blev vi tvungna att ställa in delar av vårens
teaterföreställningar, det mesta av onsdagsföreställningarna under våren och
hösten, samt årets marknadsdag i augusti. Självklart ledde det till att insatserna
med marknadsföring har varit betydligt mindre än tidigare år.
Drygt 4000 tryckta program för att marknadsföra vårprogrammet 2020
distribuerades i januari till stödmedlemmar samt till ett antal orter i Skåne. Inför
höstprogrammet trycktes ett begränsat antal affischer upp, men inga programblad.

Programgruppen
Året inleddes den 25 januari med premiären av en restaurangversion av
’Allo, ’allo, ’emliga armén som spelades av Eva Rydberg, Fredrik Dolk, Jeanette
Bengtsson, Martin Ciber och Anna Ingelsson. Regi Anders Aldgård. Allt pågick
runt de dukade borden i hörsalen medan gästerna åt en trerätters meny. Till
desserten framfördes showen Gott & Blandat, med sketcher och sång med Sofie
Lindberg, Anders Aldgård, Edith Aldgård, Elisabeth Ingelsson och Karin
Håkansson. Det var tänkt att bli 19 föreställningar men de sista föreställningarna
fick ställas in på grund av Covid-19-pandemin.
Programgruppen svarade för 20:e året i rad för produktion av vår- och
höstprogram. Det innebar omfattande marknadsundersökningar, förhandlingar
med artister och/eller föreläsare om gager och datum, insamlande av information,
programskrivning, utskick av bokningsbekräftelser, planering av programdistribution och marknadsföring av färdigt program i samarbete med
informationsgruppen.

Vårprogrammet fick ställas in och inför hösten planerade vi in sju föredragskvällar. Fyra av dem kunde genomföras, övriga fick ställas in på grund av ökade
restriktioner om publikantal.
Den planerade marknadsdagen i augusti fick också ställas in.

Sociala gruppen
Med anledning av Covid-19-pandemin fick besöksverksamheten avsevärt
minimeras jämfört med tidigare år. Vissa individanpassade stödinsatser gjordes
dock för äldre och/eller funktionsnedsatta i form av assistans vid läkarbesök,
stödsamtal, hjälp med myndighetskontakter, ärenden och transporter samt i något
fall med tvätt.

EKO-odling
Under våren har EKO-odlingen utökat antalet bäddar och gjort odlingslådor
(handikappanpassade) intill växthuset. 16 odlingsbäddar för morötter har också
byggts i anslutning av växthuset. En svampodling i ekstockar har fått en plats
bredvid.
Sommaren var kall och fuktig vilket gjorde att det blev en invasion av sniglar. Vi
satte upp uggleholkar för att locka hit ugglor som kan ta hand om sorkar och
möss. Skörden har ändå varit god tack vare att vi täckodlar.

Örtträdgården
I örtträdgården odlades krydd- och medicinalväxter. En del av örterna användes
till oljor, tinkturer, teer, salvor och schampo. Bland annat odlades ringblomma,
johannesört, rölleka, mattram, kamomill, småborre, hjärtstilla, läkemalva,
daggkåpa, gullris, timjan, isop, dragon, rosmarin, libbsticka, kvanne, vallört,
salvia, malört, åbrodd, echinacea och lavendel.
I annexet odlades svartrot som var nytt för i år. Vi odlade även potatis, mangold,
morötter, rödbetor, bondbönor, vax- och brytbönor, störbönor, persilja, gräslök,
rödlök, gul lök, vitlök, silverlök, palsternacka, tomater, frilandsgurka,
växthusgurka, rädisa och olika sallader.
Skörden har varit bra.

Park & Trädgård
Skötsel och underhåll har skett under året, samt omplantering och flytt av
återvunna buskar. Park- och trädgårdsgruppen har även ett övergripande ansvar
gällande fruktträd på tomten, och under året har alla gamla fruktträd blivit hårt
beskurna. Detta har inte gjorts på ett antal år, men nu hoppas vi att det kommer bli
mer frukt så småningom.

Fastighet, verkstad, transport & anläggning
Vi fortsatte arbetet med markförberedelser bakom restaurang och gästhem, och vi
hjälpte Odlingsgruppen och Parkgruppen med olika arbeten.
Vägen till ekoodlingen grusades under året.

Behandlingsgruppen
Verksamheten fortsatte som tidigare men med färre kunder på grund av Covid-19pandemin.

Träningsgruppen
Under året har vi erbjudit yinyoga och qigong till våra kunder.
Qigongen ställdes in både vår och höst. Yinyoga-kursen under våren kunde
genomföras med ett mindre antal deltagare än tidigare.

Konferens & Restaurang
I början av året serverade vi en trerätters middag till teaterföreställningens publik.
Det fungerade smidigare än tidigare år tack vare att vi hade gjort förenklingar och
utvecklat arbetet.
Restaurangen stängde under våren men öppnade igen under sommaren, då dock
endast med à la carte. Vi satsade även på take away, speciellt under december.
Vi har även jobbat mer aktivt att få ut information på Facebook och Instagram när
det gäller våra helgluncher, kakor med mera.
Serveringslokalen har anpassats med större avstånd mellan borden och handdesinfektion har placerats ut på flera ställen. Frukostbuffén och salladsvagnen
togs bort. Salladen serveras numera tillsammans med maten.
Frukostgäster fick en bricka med sin mat som anpassades efter gästernas
önskemål på frukost.
Mer grönsaker har kommit in till köket från vår odling. Under en stor del av
sommaren behövde vi inte köpa in potatis och tomater. Vi fortsätter jobba mot att
bli mer självförsörjande med grönsaker och att hitta nya leverantörer när det gäller
närproducerat.
Vi har fortsatt bra samarbete med de lokala leverantörerna Viking fågel, Övarps
gårdsbutik och Per-Erik Bengtsson för att köpa in fågel, kött och grönsaker.

Konsthallen
Vi fick avboka de planerade utställningarna fram till den 13 oktober. Då öppnade
den utställning som skulle ha varit på våren, Lust och glädje. Ulla Bengtsson och
Marianne Thulin visade mandala-målningar. Tyvärr hade den inte många
besökare, men utställningen lyste upp det annars tomma rummet.

Vi hade tänkt att vi i samband med utställningen skulle ha genomfört en workshop
eller en kurs i mandalamåleri eftersom båda utställarna håller i sådana kurser, men
det gick inte att genomföra på grund av pandemin.

Affärsgruppen
Klädbutiken
Försäljningen har sjunkit under året på grund av Covid-19-pandemin.
Visionen är att ha ett ekologiskt och rättvist tänk hela vägen, där vi strävar efter
att de leverantörer vi arbetar med jobbar för bättre arbetsvillkor och
arbetsförhållanden.
Kostymuthyrning
Ingen större verksamhet under året.
Butiken i restaurangbyggnaden
Sortimenten förnyas hela tiden utifrån vad som ligger i tiden. Vår vision är att
ständigt utöka med produkter som är hållbara utifrån rättvis handel och miljön.
Biblioteket & Secondhand-böcker
Utlåningen var blygsam. En sparsam men jämn ström av böcker kom in under
året. Det säljs romaner, biografier, historia och deckare. Även en del faktaböcker.
Barnböcker har fått lite större utrymme och det har uppskattats av kunderna.
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