
Årsmelding 2011 for Mjuklia 

 

Styret har i 2011 bestått av Sivert Løvseth, leder, Leiv Elvestad, nestleder, Eivind Nygaard, Inge 

Hill og Marit Vingerhagen Syrstadeng. Varamedlemmer er Øystein Maalø og Stig Kristiansen. 

Varamedlemmene blir innkalt til møtene. Elvestad trakk seg fra styret etter at han ble valgt som 

leder for NMS regionstyre, og har ikke møtt på de to siste styremøtene. 

Leder for NMS U har møterett i styre og blir innkalt. Svanhild Christofie Hafnor møtte 1. halvår og 

Sandra Flatøe Askeland 2. halvår. 

Daglig leder møter på styremøtene sammen med de fra administrasjon som daglig leder finner 

hensiktsmessig. På grunn av pågående omorganisering i NMS ble styret fra 2009 bedt om å fortsette 

sin funksjon også ut året 2011. 

 

Styret har hatt 5 møter og behandlet 62 saker. På ett av møtene deltok den nye leirstedslederen i 

NMS Seth Ueland Chansy. Han er ansvarlig ovenfor leirstedene i driftsstyret som NMS har 

opprettet, og som leirstedsstyrene nå rapporterer til.  

 

Misjon. Selv om nå styret skal rapportere til Stavanger og mottar styringssignaler derfra, så er det 

helt avgjørende for Mjuklia at det opprettholdes en nær kontakt med regionstyret og misjonsfolket i 

Trøndelag. Mjuklia ble skapt som en nødvendig og integrert del av misjonsvirksomheten i regionen 

og må fortsatt være det om stedet skal ha noen berettigelse i framtiden. Misjonsfolket i Trøndelag 

må føle et eieransvar for Mjuklia og bruke det, og ha omsorg for det som sitt andre hjem.  

Særlig viktig er det å ha et godt samarbeide med NMS U, slik at Mjuklia kan bli brukt til leirer for 

barn og unge.  

Samhandlingsløypa blir stadig utviklet og forbedret. Det er gledelig at vi har fått mange nye 

instruktører fra Rennebu med som medarbeidere når løypa brukes. Styret legger også stor vekt på å 

tilby Mjuklia som et aktuelt sted for det kristne barn og ungdomsarbeidet i Rennebu. 

 

Mjuklia feiret 40- årsjubileum 2. pinsedag i 2011. 

 

Drifta og omsetningen på Mjuklia øker stadig i omfang. I 2010 var den samlet omsetning på kr 

4,783 mill. Av dette var kr 1,155 mill gaver og innsamlet midler. I 2011 var den samlet omsetning 

på 5 mill, av dette var kr 648.851 gaver. I tillegg blir det utført en svært stor dugnadsinnsats på 

Mjuklia og også gitt mye naturalia. Mjuklia har mange venner som husker stedet med forbønn, 

gaver og praktisk arbeid. Dette er verdifullt og nødvendig om leirstedet skal lykkes som et 

misjonerende sted med trivelig miljø og trygg økonomi. Av innvesteringer kan en nevne at Mjuklia 

blant annet i 2011 har fått ny traktor, nye instrumenter og mange nye stoler. Til cateringen, som 

stadig øker omsetningen og er blitt en viktig inntektskilde, er det også kjøpt inn mere 

hensiktsmessig og hygienisk utstyr. 

 

Bestyrerboligen er for tiden leid ut til ekstern leietaker. Annekset er under renovering og 

oppgradering brannteknisk slik at det kan brukes maksimalt ved store arrangement. Klatretårnet ble 

offisielt åpnet under jubileet. Jostein Landrø ledet en høytidelig seremoni med snorklipping før 

svevebanen fra tårnet og opp til plenen foran hovedbygget ble tatt i bruk. Klipping av snora ble 

foretatt av fylkesmann Kåre Gjønnes, assistert av Jo Foss og Josteins barnebarn Johanne. Mye 

arbeid står igjen før en kan ta i bruk alle mulighetene som tårnet er tenkt å dekke. Ellers blir det 

utført et stort arbeid med ettersyn, effektivisering og oppgradering av Mjuklias tekniske standard. 

 

Kjøkkenfløya er den neste store utbyggingsoppgaven som er under planlegging. Det er helt 

nødvendig å gjøre dette på grunn av krav fra offentlige tilsyn. Samtidig er det en viktig oppgave å 

tilpasse stedet til dagens standardkrav samt skaffe en trivelig og rasjonell arbeidsplass. På grunn av 

investerings stopp i NMS kommer vi ikke i gang med byggearbeider før tidligst i 2013. 

 

De ansatte er Mjuklias viktigste resurs. Kari Hyttebakk Øye er daglig leder. Ola Syrstadeng er 

driftsleder og Rigmor Aas som kjøkkenleder, har disse utgjort en styringsgruppe som har ledet 



Mjuklia på en god måte i 2011. Fra august 2010 ble Erik Aasløkk ansatt som sivilarbeider. Han var 

på Mjuklia til august 2011 

Ellers har Mjuklia en kjempestab av tilkallingshjelp som står på for stedet. Disse er meget fleksible 

og tar utfordringer på strak arm. Uten disse har det vært umulig å drive Mjuklia. I tillegg setter vi 

stor pris på dugnadsfolka våre, som gjør en stor innsatts. 

Det kan være kjøkkenhjelp, baking, data hjelp, vindusvask, snekkering, maling, fjøsarbeid eller 

vaktmesteropplegg med lyspæreskift, ettertrekking av skruer, småflikking og rydding. For det kan til 

tider være stor belastning på hus og inventar. 

 

Jostein Landrø avsluttet sitt engasjement på Mjuklia som lønnet medarbeider 31.12.2010, men 

arbeidet mye som frivillig i 1. halvår før han og Anne Lise Landrø dro til Paris for å jobbe i 

sjømannskirken der. 

 

Vertskap - at en eller et par tar ei helg på Mjuklia for å avlaste de ansatte som vert. Her trengs flere. 

Ta kontakt! 

 

Mjuklia er spesiell. Drifta er sterkest i helgene, svakere i ukedagene. Det er vanskelig å få 

økonomien i vater. Derfor er vi avhengige av støttespillere gjennom både dugnad og gaver, i de 

forskjelligste fasonger. 

 

  

Noen tall for 2011 
     

Gjestedøgn: 

Eksternt:  4272 

Sjølhushold:   324 

NMS:    388 

NMS U:   581 

Totalt:   5585 

 

Omsetning på noen poster: 

Catering:   510 143 

Kiosk:     89 525 utgifter kiosk inkl brus servering selskap 53.555 

Uteaktiviteter.   88.447 brukerbetaling 

Styreboligen:    70.800 husleie 

Knausen:   64.072 husleie 

Salgs og driftsinntekter: 4 308 143 

Sum omsetning:   5 068 862 

Overskudd    255 521 

Gaver:  648.851 hvorav kr 218.415,- testamentarisk gave og 100 000,- fra 

basar. 

 

Hjertelig takk til den enkelte som er med! 

Sivert Løvseth 



Kari Hyttebakk Øye 


