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Årsberetning for Mjuklia 2006
I 2006 hadde en nesten den samme staben på Mjuklia som i 2005. 
Siviliarbeider og ettåring Øystein Maalø sluttet i juli og startet opp med 
studier igjen. Hanna Reistad fikk i løpet av høsten arbeid i barnehagen og 
sluttet i stillingen på Mjuklia. 

Det nye internatet ble tatt i bruk i overgangen januar-februar og det var 
konfirmantene fra Melhus som var første gruppe til å bruke rommene. De 
og de andre gjestene som har vært her har gitt mange positive 
tilbakemeldinger. Det ser ut til at vi har fått opp et bygg som kan ta imot 
alle slags type gjester og at det vil kunne fungere godt i lang tid fremover.

I løpet av sommeren og høsten ble Knausen lysstøperi flyttet og etablert 
på Mjuklia. Driften av Knausen er helt adskilt fra Mjuklia, men vi er veldig 
glade for å ha fått det hit. Det ble brukt mye ressurser på å få satt det i 
stand og etter stor innsats kunne en starte opp støpingen i oktober.

Også i 2006 var det den norske kirke som var det største kunden/gjesten.  
Leirskolen hadde et nytt svakt år, med bare 2 skoler. NMS og NMS U 
hadde økt aktivitet og økt antall deltakere. Spesielt Adventleiren hadde 
mange flere deltakere enn de siste årene.

Styrerboligen er leid ut permanent, slik at en har litt mindre kapasitet, 
men en får til gjengjeld fast inntekt og en veldig hyggelig familie på 
stedet.

En har sett litt resultater av satsingen mot kurs-markedet. 
Landbruksavdelingen hos fylkesmannen arrangerte 2 kurs med 
overnatting i 2006. Rennebu kommune og andre fortsetter å legge 
kursene sine til Mjuklia, så det ser ut til å være en positiv tendens på 
dette området.

Gjestene har også i 2006 gitt svært gode tilbakemeldinger, men tallene 
viser at vi i året som gikk fikk et betydelig underskudd. Det har mange 
årsaker, men vi må jobbe videre med å finne ut hva vi skal justere og 
endre på.

Takk til alle dere som ber, jobber på dugnad og støtter Mjuklia på 
forskjellige vis! Det merkes i det daglige! Vi som jobber her er så 
takknemlig for å få gjøre det og håper at Mjuklia skal få være et redskap i 
Guds rike.

 


