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Årsmelding 2015 for Mjuklia leirsted og gjestegård. 

 

Styret i 2015 har bestått av: 

Sivert Løvseth leder 

Arnhild Foseide Fagerholt nestleder 

Inge Hill sekretær 

Eivind Nygaard styremedlem 

Ketil Gunnes styremedlem 

Kirsten Øverland 1. vara, innkalt til alle styremøter 

Stig Kristiansen 2. vara 

Leder for NMSU, Linn Elise Gulliksen blir kalt inn, og regionleder Øyvind Ulland Eriksen blir invitert til styremøter, og møter 

hvis han har anledning. 

Ledergruppa på Mjuklia, Kari Hyttebakk Øye, Ola Syrstadeng og Rigmor Aas møter på alle styremøter. 

Styret har hatt 3 møter og behandlet 32 saker i året som er gått. Styret er ellers blitt holdt løpende orientert om driften på 

Mjuklia, og har behandlet aktuelle saker. Noen av årets saker til behandling har vært å få på plass et langtidsbudsjett og 

søke Rennebu kommune om å få redusert eiendomsskatt. Det nye bygget som ble igangsatt i januar 2015 har også vært 

en naturlig del av styremøtene i året som gikk. 

Mjuklia er så heldige å ha en flott stab av tilkallingshjelper som står på for å få drifta til å gå rundt! Dette gjelder både 

kjøkken, renhold, instruktører til samhandlingsløype og sikrere på taubane og klatrevegg. Uten disse ville stedet vært 

umulig å drive, med vår av-og-på-drift gjelder det å ha fleksibilitet i alle ledd!! Staben gjør en formidabel jobb i løpet av året, 

og har det meste av æren for at gjester trives på Mjuklia og kommer tilbake år etter år. Kjøkkenet er og blir en viktig del av 

Mjuklias drift, med et godt innarbeidet rykte for god mat. I 2015 inngikk vi et samarbeid med Inge Johnsen og Liantunet for 

oppfølging og inspirasjon til videre, og bedre, arbeid med menyer, kjøkkenrutiner etc. Noe som har ført til at vi i 2016 vil ha 

en ny og bedre meny å tilby våre gjester, både som catering og på huset. 

I tillegg setter vi stor pris på alle som har jobbet på dugnad gjennom året med bl.a oppussing av alle stolene i matsalen 

med nye setetrekk og maling. Dette er gjort ved hjelp av flere Mjuklivenner fra Melhus, Rennebu, Meldal og andre steder. 

Anne Lise og Jostein Landrø har vært i sving med oppheng av nye gardiner og utsmykking både i hall, matsal og 

peisestue. Harald Brenne legger fortsatt ned mange, mange timer på dugnad for oss. Anne Lise og Jostein Landrø og 

Sivert Løvseth har lagt ned mange timer med arbeid for oss også dette året. En stor takk til alle fire!!! 

Vi har også hatt hjelp av Jon Kvam, Einar Skjerve og Øystein Ommedal, i tillegg til Jostein Landrø (som også tar 

bæssfarkvelder), til instruktører på samhandlingsløype og taubane på dugnad. Dette er gode karer å finne i en 

nødsituasjon med for lite andre ansatte!!! 

2015 var et år med mye byggeaktivitet på Mjuklia. Endelig ble det nye kjøkkenbygget med tilstøtende rom ferdigstilt! Det 

nye kjøkkenet ble tatt i bruk sommeren 2015, resten ble ferdigstilt 2.11.15. Multiconsult sto for prosjektering og 

byggeledelse, mens B&B Entrepenør, Rise Elektro, Løhre VVS, Sverresborg Malerservice og Act Ventilasjon sto for 

utførelsen. Entrepenører og underleverandører skal ha en stor del av æren for at byggeperioden gikk så bra, med tanke på 

at vi hadde full drift hele tiden. Uten deres fleksibilitet og gode samarbeid, hadde dette vært en større utfordring å få til.  

Den nye utvida matsalen, kjøkkenet, personalrom, garderobe, kontor, varemottak og andre nye fasiliteter fungerer svært 

godt og er blitt til stor glede for både gjester og ansatte. Den nye matsalen rommer mange, mange fler enn før, og med 

nytt tak, nye farger og anretningsdisk er denne blitt fantastisk bra!! 

Etterarbeid i kjeller og loft er i full gang, og ting kommer på plass etter hvert. Dette er arbeid som blir gjort på dugnad. 

Mjuklistevnet andre pinsedag har vært fast tradisjon siden driften startet for 45 år siden. Gudstjenester i Rennebu og 

Berkåk kirker etterfulgt av middag, fest og aktiviteter på Mjuklia etterpå, er en godt innarbeidet tradisjon. Hovedtalere i 

2015 var Øyvind Ulland Eriksen og Oddbjørn Stjern. Koret Håp fra Åfjord bidro med sangkrefter. Uteaktiviteter hører også 

med, og kaffe med kaker som avslutning av dagen.  

Merk at Mjuklistevnet i 2016 blir lagt til 5. mai, Kristi himmelfartsdag, der det også blir markert åpninga av nybygget. 
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Det gode samarbeidet vi har med NMS region og NMSU, er viktig for Mjuklia. Barneleirer, Tweensleirer, Vår og knøtteleir, 

Misjonscamp og seniorleirer er viktige innslag i drifta vår, og disse har vært godt belagt de siste årene. Vi setter veldig stor 

pris på dette gode samarbeidet! 

Det er også viktig for oss å være en aktør i forhold til det kristne arbeidet for barn og unge i nærmiljøet. 

Misjonscampen i starten av sommeren ble arrangert for fjerde gang i 2015. Øyvind Ulland Eriksen var hovedtaler denne 

gangen. En vellykket camp, med dessverre har ikke deltagerantallet vært så stort i disse årene. NMSU ved Linn Elise 

Gulliksen og Ingeborg Meslo Ulvin fra NMS står veldig på for at dette arrangementet skal bli så bra som mulig, men et lite 

antall deltagere gjør at sommeren 2016 blir det siste året hvis deltagelsen ikke tar seg opp. Veldig synd, for dette er et flott 

arrangement! 

Mjuklispleis ble igangsatt sist sommer for å samle inn til nybygget. Beløpet er nå satt til kr. 24.000.- som kan betales på ett 

år, eller deles på to år. Ved årsskiftet var det gitt tilsagn om ca en million kroner, så vi trenger mange flere givere for å 

komme opp i resultatet av spleisen for ti år siden. Inge Hill og Jostein Landrø er kontaktpersoner for spleisen, i samarbeid 

med Kari H. Øye i administrasjonen.  

Drifta på Mjuklia er fortsatt stabil med en årlig omsetning på ca 4,5 mill kroner. I tillegg er det utført dugnader og gitt mye 

naturalia som ikke kommer til syne i regnskapet. 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. 

Fjøset er nå tilbake på våre hender, og nå er det minigris, geiter, kaniner og 20 høner og en hane som bebor fjøset. Disse 

20 hønene holder oss med det vi trenger av egg til leirer, men i tider med mange arrangement må vi nok likevel supplere 

fra grossist. 

Fjøset er fortsatt et populært innslag på Mjuklia. Vi er også så heldige at Heidi Anita Berntsen, som hadde fjøset her før, 

gir tilbud om hesteridning/kjøring ved behov. 

Omsetninga på catering ble noe lavere i 2015 enn før, dette skyldes i all hovedsak mindre levering til Rennebumartnan og 

avlysning av næringsforeningens julebord,pga renovering av samfunnshus/Rennebuhallen. Rennebumartnan forandret i 

2015 en del på sitt matkonsept, slik at leveringen fra oss dette året ble noe mindre. Rennebu Næringsforenings julebord er 

allerede booket inn til 2016. 

Styrerbolig og leilighet i Anneks er fortsatt utleid til eksterne leietakere, de samme som har bodd der i flere år. Disse er 

også behjelpelige med f.eks snøbrøyting på helger ved behov, så vi har et fortreffelig naboskap! 

Anne Lise og Jostein Landrø, Inge Hill og Ole Trygve Foseide er involvert i vertskapsroller på helger gjennom 

leirsesongen. Dette er veldig verdifullt for å avlaste de ansatte. Å ha noen som kan svare på spørsmål, ønske velkommen, 

gå igjennom branninnstruks, finne sengetøy, madrasser etc etc, er godt og tidsbesparende for både gjester og ansatte. Vi 

er veldig glade for at dere tar en slik jobb, mange takk for verdifull innsats! 

Mjuklia er spesiell. Drifta er sterkest i helgene, svakere i ukedagene. Det er utfordrende å få økonomien i vater. Derfor er vi 

avhengige av støttespillere gjennom både dugnad og gaver, i flere forskjellige fasonger. Viktigst er det at så mange som 

mulig bruker Mjuklia. Det er flott om du kommer på besøk, og at du er en god ambassadør i ditt nærområde som anbefaler 

Mjuklia for andre. 

Hjertelig takk til den enkelte som er med!!! 
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Statistikk  

Kundekategori Gjestedøgn 2011 Gjestedøgn 2012 Gjestedøgn 2013 Gjestedøgn 2014 Gjestedøgn2015 

Ekstern 4817 4431 3999 4323 4604 

NMS 388 159 376 381 236 

NMS U 581 632 727 433 830 

Sjølhushold 510 1208 615 780 634 

Totalt 6296 6430 5717 5917 6304 

Antall arrangement 

 2012 2013 2014 2015 

Leir NMS 5 5 4 4 

Leir NMS U 10 10 7 7 

Konfirmantleirer 18 16 16 19 

Andre grupper 21 19 23 20 

 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 

2015 5,13 mill 867 903  867 903 673 521 


