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Årsmelding 2018 for Mjuklia leirsted og gjestegård. 

Mjuklia leirsted og gjestegård kan se tilbake på et travelt og innholdsrikt år. Omsetninga vår 

økte til ca 5,1 mill kroner, et så høyt tall har vi ikke sett før. Dette er vi selvfølgelig veldig 

stolte over! Selv om vi fortsatt må jobbe for å få drifta i balanse, ble det et gledelig 

overskudd totalt for året. 

 

Litt om aktiviteten på Mjuklia i 2018: 

- Sammen med styret for Mjuklias venner har vi fokusert på å opprette kontakt i forhold 

til aktuelle grupper/foreninger for å markedsføre Mjuklia 

- Buffet-dagene siste tirsdagen i hver måned har også gått sin gang. Et snitt på ca 100 

gjester hver gang, tyder på at vi har truffet et godt marked for dette. Ikke minst er det 

gledelig at det er blitt et kjempehyggelig miljø rundt disse dagene, der folk koser seg 

både med maten og selskapet! 

- Mjuklistevnet 10.mai. Tradisjonen tro startet dagen med gudstjeneste i Berkåk kirke, 

matservering før møtet, og kaffe m/kaker etterpå. NMSU arrangerte egen leirdag for 

ungene. Mellom 20 og 30 unger deltok, veldig bra! Årets hovedtaler var Else Storås 

Vatne, og en familiegruppe fra Soknedal sang. 

- Sommeren 2018 ble det skifte av leietakere i styrerboligen. Oppussing av bad og noe 

maling av rom ble utført før de nye leieboerne flyttet inn. Alt dette ble gjort av 

frivillige! 

- Dugnader er gjennomført også i år, 3 hele dager ble det. Mye rydding i hus og 

uteområde er gjort, + en del baking og vasking. 

- Sommersesongen var også første året vi hadde åpent for bestillinger via 

booking.com. Flere av våre frivillige bidrog som sommerverter og sto for denne 

aktiviteten. Ikke det helt store antallet gjestedøgn, men dette tar det tid å få 

innarbeidet. Aktiviteten gjennomføres også i 2019, og arbeidet med å skaffe verter er 

godt i gang. 

- Vi økte catering-omsetninga i 2018. Levering av middag hver dag i ca 5-6 uker til 

heimevernet genererte en solid mengde porsjoner. Dette var i forbindelse med Nato-

øvelsa Trident Juncture, der Heimevernet i Rennebu og Oppdal hadde vakthold ved 

leiren på Voll. I tillegg leverte vi mat til sangerstevnet på Berkåk, noe som også 

utgjorde ca 700 porsjoner. 

Frivillighet: 

Vi er svært takknemlige for all innsats som er lagt ned i året som har gått. Mjuklivenner fra 

fjern og nær har tatt mange oppgaver som er til stor avlastning, nytte og glede for ledelse og 

stab på Mjuklia. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt med stort og smått!! 

For at vi også i framtida skal kunne være et senter for misjonsvenner i regionen, vil gaver, 

både i form av penger, dugnadsinnsats og annet, være viktige for å drifte stedet! 

Her må spesielt nevnes det gode samarbeidet vi i administrasjonen har med styret for 

Mjuklias venner. Dette er gull verdt, og styret er en viktig og god sparringpartner for oss. I 



2 
 

tillegg administrerer de frivillige til dugnader på en fortreffelig måte! En stor takk til dere 

også!! 

Drift og økonomi: 

Som nevnt i innledningen gikk årsomsetninga vår opp i 2018. En stor økning på catering er 

en del av grunnen til dette, men vi økte også drifta på andre områder. Dette er veldig 

gledelig! 

Også i 2018 var gaver til Mjuklia avgjørende for å kunne utføre nødvendig vedlikehold. Uten 

disse ville det pr i dag vært nesten umulig å holde i hevd en såpass stor bygningsmasse 

som vi har f.eks.  Det er i tillegg utført dugnader og gitt noe 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. 

 

Det gode samarbeidet vi har med NMS og NMSU region, er naturligvis viktig for Mjuklia. Alt 

fra barneleirer til seniortreff er viktige innslag i drifta vår. NMSU-leirene hadde en liten 

nedgang i antall deltagere i 2018. Det er satt i gang arbeid med å markedsføre NMSU sine 

leirer, og vi håper dette arbeidet gir uttelling i 2019. NMSU sitt landsmøte ble for øvrig holdt 

på Mjuklia i 2018, det var stor stas og veldig hyggelig!! 

Det er viktig å understreke det gode forholdet som er, og har vært, mellom Mjuklia, NMS og 

NMSU regionalt, det setter vi alle stor pris på! 

Mjuklia er så heldige å ha en flott og fleksibel stab som virkelig står på for å få drifta til å gå 

rundt. Med vår av-og-på-drift, hadde dette vært nesten umulig uten deres fleksibilitet, 

lojalitet og gode humør. Takk hjerteligst alle sammen for dette!! Dere 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. Kvalitetsarbeid er en 

kontinuerlig prosess, og noe som må jobbes med hver dag hele året, til glede for våre 

gjester.  

 

NMS Eiendommer A/S og NMS gikk gjennom store endringer i 2018. 

Omstruktureringer,nedbemanninger og dårlig økonomi i organisasjonen har påvirket oss 

alle sammen. Mjuklia har så langt vært skånet for nedbemanninger, men det stilles større 

krav til å få drifta i pluss, og vi må jobbe hardt og målrettet for å klare dette i åra som 

kommer. Pr i dag kan vi vel kalle oss forsiktige optimister! 

Hjertelig takk til stab, frivillige og alle samarbeidspartnere gjennom året! 

 

 


