
ÅRSMELDING FOR MJUKLIA LEIRSTED OG GJESTEGÅRD 2019

Kapasitet. I dag har Mjuklia 130 senger fordelt på 29 rom i 3 hus. Det er bad på de aller fleste rom. Her er 
to større saler og flere mindre grupperom. Vi kan f.eks. arrangere flere selskaper samtidig. Totalt har 
stedet 8 større og mindre hus. To av dem utgjør et lite gardstun med ei gammel stue som inneholder 
museum og overnattingsmuligheter med kjøkken og bad, samt et fjøs med gris, geiter, kaniner og høns.

Stab. Mjuklia har en god stab, de takler lange dager og evner å ha klare tanker og sterke hender der det 
trengs. 

Mjuklia sommerhotell, med frivillige verter, gjorde det bra i sommer. Vi fikk gode skussmål på 
booking.com. Dermed satser vi på hotell i 2020 òg. Har dere noen dager ledig til sommeren, og kan tenke 
dere en spennende og trivelig jobb, er det bare å melde fra! 
 
Leirliv. To veldig flotte seniorleirer (vår og høst) er gjennomført med dyktige frivillige. 
Det ble arrangert både Tweensleir og barneleir ila av våren.
Høstleiren for 2.-5. klasse ble helt fulltegna. 63 påmeldte og flere på venteliste. 
Denne leiren foregår på dugnad, Trollheimen område har ansvaret. 
Adventsleiren hadde 74 deltakere og høstet begeistring og trivsel. Leir er ikke avleggs! 

Andre arrangementer. Gjennom året er konfirmantleirer en hovedaktivitet. Sammen med catering 
utgjør dette den største inntektskilden. Catering har den fordelen at en kan tilby mat til arrangement 
utenfor Mjuklia samtidig som en har tilstelning på selve stedet. På sommeren utgjør et par store 
korsamlinger en viktig aktivitet for stedet.
På konfirmantleirene er deltakerne med på ei allsidig samhandlingsløype og spennende zipline 
(taubane), klatring og bruskassestabling. Her er ungdommer fra bygda med som ledere i tillegg til voksne 
frivillige. Dette forteller en av instruktørene, Astrid Gunnes:
‘Jeg har hatt veldig gode opplevelser med ungdommene i aktivitetsløypa. De jobber godt, er ofte 
engasjerte og ser ut til å trives med å oppleve gode utfordringer sammen. Jeg får ofte tilbakemeldinger 
fra ledere om at løypa er et samtaletema blant ungdommene. De er interesserte i hvordan det gikk med 
de andre, og mange fryder seg over å oppleve mestring’.

Astrid Gunnes



For 2020 ønsker vi å fortsatt jobbe for at barn og unge skal komme på leir og Mjuklia skal fortsatt være 
treffpunkt for kirke og misjon i Trøndelag.
Dette året skal utbyggingen av E6 starte og vi håper at vi får oppdrag i den forbindelse. I desember var 
Nye veier med sine medentreprenører her hos oss, vi fikk gode tilbakemeldinger på servering, 
overnatting og møtefasiliteter. De ga uttrykk for at Mjuklia er aktuell å benytte under utbygginga. 
Mjuklia sammen med flere aktører innen Rennebu Næringsforening er med på å gi støtte til en 
prosjektstilling som næringsrådgiver. På slutten av 2019 ble ei ansatt som skal ivareta Næringslivet under 
utbyggingen her i Rennebu og som kan benyttes som konsulent i forbindelse med næringsutvikling.
Vi har også planer for utvikling av aktiviteter i samarbeid med NMSU.
Vi jobber med ny hjemmeside og håper den er på plass iløpet av februar.
Også i 2020 vil vi satse på Middagsbuffè siste tirsdagen i mnd, da vi ser at det har blitt et populært 
treffpunkt for folk i nærområdet, også utenfor kommunegrensa. I tillegg til de månedlige buffedagene 
satser vi på en restematbuffe vår og høst, for å slå et slag for å begrense matsvinn.

Driftsstyre. Stedet har ikke noe driftsstyre pd. For å støtte ledelsen og utvikle kontakten med Mjuklias 
venner, ble det i 2017 oppnevnt et utvalg. Utvalget fungerer nå som et styre for foreningen Mjuklias 
venner. Dette styret har foreløpig 5 medlemmer, i tillegg til de tre som sitter i ledelsen. Her jobbes det nå 
bl.a. med å markedsføre stedet stadig bedre, også på nettet etter hvert. Dugnader, små og store, er 
gjennomført, noe som bidrar til viktig vedlikehold og fornying.

Mjuklidagen 2020 blir 10. mai. Dette er en misjonsfest for alle aldre. 
9. mai 2021, feirer Mjuklia 50-årsjubileum! Vi er i gang med planlegging av dette, og en 
redaksjonskomite arbeider for å få til ei jubileumsbok.


