Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen
Styrelsen för föreningen Fåfängans verksamhetsår 2017 har bestått av ordförande
Kenneth Bodin, kassör Marie Anstadius samt ledamöterna Magdalena Denoch, Monica
Ceesay, Lena Stammel, Leif Smitterberg, Jonathan Blixt, Mariela Perez, Sina Schneider,
Julia Bergman och Lisa Ellwyn. Vid årsmötet valdes även Jessica Packalén in i styrelsen,
men hon valde att lämna sin styrelseplats någon dag senare. Styrelsen har efter årsmötet
haft elva styrelsemöten (inkl. konstituerande) fram till dagens årsmöte.
Evenemang och scenprogram
Inför 2017 års evemangssäsong tillsattes en programgrupp, som under våren har
träffats, för att tillsammans sätta ihop sommarens scenprogram, utifrån de förfrågningar
som kommit in från artister och de förslag som kommit in från medlemmar.
Säsongen inleddes, traditionsenligt, med valborgsfirande vid den stora brasan; med
sånguppträdanden och vårtal.
Därefter har vi under sommaren haft en stor mängd artistframträdanden, med målet att
bjuda på ett så brett och färgrikt utbud som möjligt.
Vi hade även i år en höstmarknad söndagen efter mickelsmäss; den 1 oktober, med
uppträdanden och försäljning av närproducerade varor.
Nytt för i år var att vi hade julmarknad söndagen den 10 december, en symboliskt
särskilt viktig dag detta jubileumsår (Gästabudsåret 2017), eftersom det var natten
mellan den 10 och den 11 december som hertigarna Erik och Valdemar, sägs ha
fängslats efter Nyköpings gästabud. Julmarknaden blev det evenemang som fick avsluta
evenemangsåret uppe på Fåfängan. (Se sid 2 för fullständig förteckning över årets
evenemang och scenprogram).
Trädgårdsgruppen
Sina Schneider har under året varit huvudansvarig för trädgårdsgruppen, med Lena
Stammel som behjälplig medarbetare.
Under perioden maj – augusti har vi haft sex offentliga trädgårdsevenemang, under
rubriken ”trädgårdssöndag”, i samarbete med Studiefrämjandet. Teman för dessa har
varit: ”Fåfängans gröna skafferi”, ”Frostrisken är över”, ”Sommarens läkande skörd”,
”Hur man bekämpar och undviker skadedjur & sjukdomar i en ekoträdgård”,
”Preservera och ta hand om grönsaker” och ””Höstens läkande skörd”.

Sina har under sommaren, efter tid och förmåga, tagit hand om det nödvändiga
trädgårdsarbetet i form av gräsklippning etc. De örter och kryddor som har odlats i
trädgården har caféet kunnat använda sig av, att piffa till sina maträtter med och till att
göra färskt te.
Torpen
Under verksamhetsåret 2017 har inga större renoveringsarbeten utförts på torpen,
utöver sådant som varit nödvändigt för att få evenemangssäsongen att fungera och för
att bjuda så trivsam och stämningsfull miljö för besökarna som möjligt. Vi har rensat
upp i logetorpet för att kunna nyttja dess utrymmen bättre och även satt galler på
fönstren där, för att minska inbrottsrisken.
Caféverksamheten
Fåfängans trädgårdscafé har även i år skötts av Cecilia Ekberg, som bland annat driver
Hellmanska gården. Samarbetet har varit mycket gott och det kommer att fortsätta
under säsongen 2018.
Förteckning över 2017 års evenemang och scenprogram:
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Valborg
Tarantula Waltz
Baltic Harmony
Stand up
Pro-Jazzband
Vilket väder! (Barnteater)
Ellen Sundberg + Richard Smitt
Stand up - från Gasta i Gävle
Gränslös poesi
Folkfest
Rev. Peytons Big Damn Band
Pwned by Gravity
Quilty
Paraden
En doktor i salongen (Cabarevy)
En doktor i salongen (Cabarevy)
En doktor i salongen (Cabarevy)
En doktor i salongen (Cabarevy)
Miss Winter
Violet Green - Tell it like it is
Stand up
Peter Morén + Nicky William
Höstmarknad
Julmarknad

Totalt besökarantal:
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Utöver dessa evenemang har det även arrangerats musikworkshop, visstugor,
yogakurser och konstkollo hos oss.

