
Årsmelding 2016 for Mjuklia leirsted og gjestegård. 

Styret i 2016 har bestått av: 

Sivert Løvseth leder 

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 33 saker i året som er gått. Styret er ellers blitt holdt orientert om driften på Mjuklia, og har 

behandlet aktuelle saker. Noen av årets saker til behandling har vært å søke Rennebu kommune om å få redusert eiendomsskatt. 

Dette ble innvilget, og vi fikk redusert denne med ca en tredjedel.  

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. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess! 

I tillegg setter vi stor pris på alle som har jobbet på dugnad gjennom året. Dette er gjort ved hjelp av flere Mjuklivenner fra Melhus, 

Rennebu, Meldal, Støren og andre steder. Harald Brenne legger fortsatt ned mange, mange timer på dugnad for oss, og Anne 

Lise og Jostein Landrø og Sivert Løvseth har også dette året lagt ned mange timer med arbeid for Mjuklia. En stor takk til alle 

sammen. 

Vi har også hatt hjelp av Jon Kvam og Øystein Ommedal i tillegg til Jostein Landrø (som også tar bæssfarstund), til instruktører på 

samhandlingsløype og taubane på dugnad. Dette er gode karer å spørre om hjelp når det trengs! 

Nå i 2016 ble oppgraderinga av Annekset satt i gang. Første etasje har stått mer eller mindre uforandret siden det ble bygd, og 

har stort behov for oppgradering. Nå er arbeidet i gang med å bygge bad til hvert rom, bygge et fjerde rom m/bad, stor stue og et 

ekstra toalett. Arbeidet gjøres på dugnad i vesentlig grad, gjengen har kommet godt i gang med riving av div vegger, innsetting av 

nye vinduer og lignende.  

Mjuklistevnet i 2016 ble lagt til 5. mai, Kristi himmelfartsdag, der det også ble markert åpninga av nybygget. Mye folk tok turen hit, 

ca 140 pers spiste middag. Dagen ble tradisjonelt feiret, med gudstjeneste i Berkåk kirke, matservering før møtet, og kaffe + 

kaker etterpå. Nytt av året var en egen leirdag for ungene, arrangert av NMSU, noe som var veldig populært. Mellom 20 og 30 

barn var med og hadde en flott leirdag!! Årets hovedtaler var Generalsekretær Jeffrey Huseby, som også foresto den høytidelige 

åpninga av nybygget. Koret Caritatis fra Meldal underholdt. 

Det gode samarbeidet vi har med NMS region og NMSU, er viktig for Mjuklia. Alt fra barneleirer til seniorleirer er viktige innslag i 

drifta vår, og disse har vært godt belagt de siste årene. I 2016 har NMSU nesten 10% økning i antall deltagere. Imponerende!! 

Det er også viktig å understreke det gode forholdet som råder mellom Mjuklia, NMSU og NMS regionalt. Vi setter alle stor pris på 

det!! 

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

FRI Sommercamp i starten av sommeren ble arrangert for femte gang i 2016. Øyvind Ulland Eriksen var hovedtaler denne 

gangen. En vellykket camp!  NMSU ved Linn Elise Gulliksen og Ingeborg Meslo Ulvin fra NMS står veldig på for at dette 

arrangementet skal bli så bra som mulig. En gledelig økning i 2016 gjør at FRI blir videreført i 2017. 

Drifta på Mjuklia er fortsatt stabil. Catering og selskaper utgjør fortsatt et fint tilskudd til økonomien.  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. 

I fjøset er det nå minigris, geiter, kaniner og 20 høner og en hane. Hønene holder oss med en del egg, men i tider med mange 

arrangement må vi nok likevel supplere fra grossist. Fjøset er fortsatt et populært innslag på Mjuklia. 

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. 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 har drifta 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!!! 


