
Årsmelding 2014 for Mjuklia 

 

Styret har i 2014 bestått av Sivert Løvseth, leder, Arnhild Foseide Fagerholdt, nestleder, Inge Hill, 

sekretær, Eivind Nygaard, Anne Helene Aarflott og Øystein Maalø, styremedlemmer. Ketil Gunnes 

er innkalt til alle styremøtene som første varamedlem.  Eivind Flaa og Stig Kristiansen er øvrige 

varamedlemmer. 

Leder for NMSU Linn Elise Gulliksen har møterett i styret og blir innkalt. Hun har avløst Sandra 

Flatøe Askeland som møtte første del av året. Regionleder Øyvind Ulland Eriksen blir invitert til 

styremøtene. 

Kari Hyttebakk Øye, Ola Syrstadeng og Rigmor Aas møter for administrasjonen på Mjuklia. 

 

Styret har hatt 3 møter og behandlet 34 saker. Styrets referater, søknader og lignende blir sendt til 

leirstedsleder, som igjen orienterer forvaltningsstyret for NMS. 

Styret er blitt holdt løpende orientert om driften på Mjuklia og behandler aktuelle saker. Nytt bygg 

med plass til nytt kjøkken og andre nødvendige servicefunksjoner har vært oppe på alle møter.  

 

Styringsgruppa for Mjuklia bestående av Kari H. Øye, Ola Syrstadeng og Rigmor Aas har også 

dette året hatt ansvaret for drifta. Ellers har Mjuklia en god stab av tilkallingshjelp som står på for 

stedet. Disse blir tilkalt etter behov og tar alle utfordringer på strak arm. Uten disse hadde det vært 

umulig å drive Mjuklia på en forsvarlig måte. Flere av disse har vært med i mange år og gjør en 

fantastisk god jobb for stedet. Mjuklia er kjent for sin gode mat både ved catering og ved servering 

på stedet. Dyktige kokker gjennom mange år har sørget for Mjuklias gode rennomme i matveien 

og heldigvis  har gode erstattere kommet til når andre trapper ned på grunn av alder. En ny 

vakuumeringsmaskin innkjøpt siste år, gjør at den gode maten blir mere tilgjengelig for pilgrimmer 

og andre som ønsker porsjonspakninger. 

I tillegg setter vi stor pris på å få hjelp fra dugnadsfolk. Større vedlikeholdsoppgaver og mindre 

ombygginger for å gjøre Mjuklia mer tilpasset dagens krav er også delvis utført på dugnad 

sammen med driftsleder. Godt og regelmessig vedlikehold er nødvendig for det kan til tider være 

stor belastning på hus og inventar. 

I 2014 ble det delvis på dugnad pusset opp i hele hybelavdelinga, med nye møbler, gardiner og 

maling/beising. Flere sengeplasser på hvert rom gjør denne avdelingen mer praktisk enn tidligere. 

I tillegg ble det malt vegger og lagt på smartpanel på vegger mot bad i internatet. Rommene her 

ble nå mye mer innbydende, da slitasjen har vært til dels stor på disse rommene. 

Andre vedlikeholdsprosjekter har vært innkjøp av nye bord og bordplater i møtesal, og nytt 

gulvbelegg i gangen nede ved heisen. Her er det også kommet ”nye” møbler på plass. 

En annen større investering i 2014 er brannvarslingsanlegg for fjøs, gammelstuggu og anneks 

etter pålegg fra brannvesenet. To sentraler er installert, en for fjøs og gammelstuggu og en egen i 

annekset. 

 

Mjuklistevnet andre pinsedag har vært fast tradisjon siden driften startet for over 40 år siden. 

Stevnet starter med gudstjenester i Rennebu og Berkåk kirker og fortsetter fest og aktiviteter på 

Mjuklia. Hovedtaler i 2014 var Hans Birger Neergård. Ca 100 deltok på stevnet. 

 

Misjon Vi har også i 2014 hatt et meget godt og produktivt samarbeid med NMS region og NMSU. 

Etter at landsstyrevedtaket kom om at Mjuklia får fortsette drifta, har vi lettere kunnet jobbe og se 

framover. 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. Litt ditt, 

er det ikke slik det heter i en annen kjent organisasjon. På Mjuklia er alt vårt. 



Særlig viktig er det for oss at samarbeidet med både NMS og NMSU er stabilt og trygt, slik at 

Mjuklia kan bli mere brukt til leirer for barn, unge, voksne og seniorer. De to seniorleirene er viktige 

innslag i virksomheten på Mjuklia. 

Samhandlingsløypa blir også stadig utviklet og forbedret. Nytt av året er at Mjuklia har fått en ny 

løype for Frisbee-golf. Det er gledelig at vi klart å dekke opp behovet for instruktører med 2-3 faste 

medarbeidere.  

 

Misjonscamp i overgangen mellom juni og juli ble arrangert for tredje gang i 2014. Berit Lånke 

var hovedtaler denne gang. Nok en vellykket camp som tilsier at dette bør bli et fast arrangement i 

årene framover. NMS, NMSU og Mjuklia er sammen om både planlegging og gjennomføring av 

campen, noe som gjør denne leiren til en flott samarbeidsarena. 

 

 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.  

 

Konfirmantleirer, selskaper, catering, minnesamvær, kurs og konferanser er ellers viktige og 

nødvendige innslag i Mjuklias hverdag. Mange trives og kommer igjen år etter år og er slik med på 

å sikre Mjuklias økonomi. I forhold til driftsomfanget er reklamebudsjettet forholdsvis lite. 

 

Bestyrerboligen er fortsatt leid ut til ekstern leietakere.  Ved siden av tårnet er det oppsatt en ny 

gapahuk som kan brukes i flere sammenhenger. Her er også en flott bålplass. 

 Ellers blir det utført et stort arbeid med ettersyn, effektivisering og oppgradering av Mjuklias 

tekniske standard. 

 

Mjuklia har nå vært medlem i Reisen til fjellet, et reiselivsnettverk i Rennebu, i vel ett år. Dette 

medlemskapet gir oss tilgang til nettportalen rennebu.com, der vi er inne under flere faner i forhold 

til overnatting og bespisning.  

 

Nytt Kjøkken med en del tilleggsfunksjoner har vært under planlegging i mange år. Nå er 

tegningene ferdig og godkjent. Byggingen er i gang fra januar 2015, og det er B&B Entreprenør 

fra Midtre Gauldal som står for bygginga. 

 

Verter. Vi har våre faste verter som fordeles på de største helgene og ellers andre helger der det 

er behov for slike. Disse vertene gjør en veldig god jobb i å avlaste kjøkkenet med mange 

spørsmål og praktiske ting, spesielt i ankomst- og avreise-tidspunkt. 

 

Drifta på Mjuklia er som på alle andre leirsteder utfordrende, da vi har mest på helg og mindre på 

vanlige ukedager. Derfor er vi avhengige av støttespillere gjennom både dugnad og gaver, i de 

forskjelligste fasonger.  I 2014 var vi så utrolig heldige at vi fikk to store gaver. Fra Ingeborg og 

Gunnlaug Gravdal fikk vi salgssummen ved salg av deres hus i Hemne, og fra Hanna Lien fikk vi 

en større pengegave. En stor takk og blomster har disse fått fra oss. 

 

Kundekategori Gjestedøgn 
2011 

Gjestedøgn 
2012 

Gjestedøgn 
2013 

Gjestedøgn 
2014 

Ekstern 4817 4431 3999 4323 

NMS 388 159 376 381 

NMS U 581 632 727 433 

Sjølhushold 510 1208 615 780 

Totalt 6296 6430 5717 5917 

 



 

 
 
Antall arrangement med overnatting: 

 2012 2013 2014 

Leir NMS 5 5 4 

Leir NMS U 10 10 7 

Konfirmantleirer 18 16 16 

Andre grupper 21 19 23 

 

 

Hjertelig takk til den enkelte som er med! 

Mjuklia mars 2015.  

For styret Sivert Løvseth   

Administrasjonen Rigmor Aas, Ola Syrstadeng og Kari Hyttebakk Øye 

 

 Omsetning med gaver Gaver  Testamentarisk  Sum 
gaver/test 

Driftsresultat 
inkl. gaver  

2011 5.mill 542 304 218 415 760 719 255 521  

2012 4,5 mill 324 721 387 286 712 007 -233 381  

2013 4 mill 190 000  190 000 79 309  

2014 5,4 mill 1 446 786  1 446 786 1 144 574 


