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JUBILEUM
JAN INGE FLÅ

I 1971 åpnet Mjuklia ungdomssenter på
Berkåk i Rennebu med en visjon om å
være et sted der barn og unge skulle få
møte kristen tro, misjon og aktiv livsut-
foldelse. Stedet har forandret seg mye i
årenes løp, men ikke visjonen.

– Mjuklia kan beskrives som et rom som
er annerledes.

Det sier Anne Lise Landrø, som første
gang kom til Rennebu som ung leirleder i
1971, og ble værende.

ET EVENTYR
Her traff hun nemlig Jostein, ble forlovet
etter en måned, og for å gjøre en eventyr-
lig historie kort; neste år feirer paret 50-
års bryllupsdag. 

Det er altså omtrent like lenge som
leirstedet de møttes på har eksistert, og
da er det heller ikke så rart at for folk flest
nevner man ikke navnet Landrø uten
samtidig å forbinde dette med Mjuklia.
Eller motsatt.

– Det har vært et eventyr, sier paret og
tenker både på oppholdene i Uganda,
Paris – og det som trygt kan kalles selve
livsverket, tiden i Mjuklia.

I dag er Anne Lise formann i styret for
Mjuklia, og brenner, i likhet med ek-
temannen, fortsatt for stedet som trygt
kan kalles deres andre hjem, der det
ligger bare noen hundre meter fra boligen
i Vassliveien.

– Til Mjuklia kan man komme og
snakke om tro og tvil, oppleve ting man
ikke opplever ellers i en virvlende tid.
Mjuklia er et rom som er annerledes, her
går Zipline og Jesus hånd i hånd, sier hun.

JUBILEUMSBOK TIL PÅSKE
I dag er det offisielle navnet Mjuklia
leirsted og gjestegård, eies av Det Norske
Misjonsselskap og tilbyr et bredt spekter
av aktiviteter, opplevelser og tjenester.
Mjuklia tilbyr overnatting, servering og
catering, arrangerer kurs og konferanser,
har fjøs og masse dyr, er et mye brukt sted
for bursdager, konfirmasjoner, bryllup og
minnesamvær. Og selvsagt; leirsamlinger
for både barn, ungdom og voksne. 

Kort sagt er Mjuklia et sted som følger
mennesker fra vugge til grav.

Nå står 50-års jubileet for tur, og i den
forbindelse kommer det en jubileums-
bok, et prosjekt som ifølge Anne Lise
starta som en vill idé, men som vil bli
tilgjengelig for folk flest rundt påsketider.

– Ideen kom for et par år siden og så er
det blitt mer konkretisert etter hvert, sier
hun.

– Det var hun som er pådriver og det
som kan kalles redaktør for boka, presi-
serer Jostein.

LETTLEST MED MASSE BILDER
Ekteparet sitter og jobber med bokpros-
jektet på hvert sitt "kontor", Jostein på
kjøkkenet og Anne Lise i stua, for hun
foretrekker helst å sitte med PC'n i fanget.

– Det tar tid, for vi tenkte egentlig å bli
ferdige til jul. Men så blir det korrektur og
korrektur av korrekturen, smiler de.

Jostein har gravd i arkivet og funnet
frem utrolig mange minner etter femti år
med drift. Det er masse stoff å finne fra
leirskoler, arbeidsleirer og andre ak-
tiviteter som har foregått i Mjuklia gjen-
nom årenes løp.

– I boka blir det blant annet fortalt om
bygningsmassen og den kontinuerlige
utbyggingen av anlegget. Boka blir let-

tlest med masse bilder, ja det blir i stor
grad en bildebok, sier han.

– Når man sitter der med en haug med
fotominner, må man lage et visst system
ut av det. Det er også veldig mange navn
som nevnes, men også mange navn som
ikke nevnes i boka, forteller Anne Lise før
Jostein skyter inn at lønningslista i Mjuk-
lia inneholder 350 navn. Stedet har med
andre ord vært en solid bidragsyter i form

av kjærkomne arbeidsplasser gjennom
årenes løp.

Boka om Mjuklia kommer innbundet
med stive permer, og lanseres altså rundt
påsketider. Med hjelp av flere bidrag-
sytere og en solid egeninnsats fra Mr.
Mjuklia og hans kone både tids- og penge-
messig, blir denne nærmest som en min-
nebok å regne. 

Dette betyr slett ikke at sagaen om

Mjuklia ender her.
– En viktig del av boka handler om

fremtidsperspektivet for stedet, under-
streker Anne Lise.

BØKSLE, SYRSTAD OG NIDAROSDO-
MENS GUTTEKOR
Boka er en del av jubileet, et jubileum
som ellers markeres med en storstilt
jubileumskonsert. 

Fredag 18. juni opptrer Helene Bøksle,
Rennebus egen Olav Syrstad og Nidaros-
domens guttekor til ære for jubilanten i
hele Norges nasjonalhelligdom. 

Helga før konserten i Nidarosdomen,
søndag 13. juni, er det klart for selve jubi-
leumsfeiringen i Mjuklia. 

Spørsmålet på begge disse arrange-
mentet, er hvor mange som faktisk får lov
til å delta i disse koronatider.

– På innvielsen av Mjuklia i 1971 var det
folk overalt og på alle hauger. Vi håper at
det også femti år etter blir en fest der folk
kan møtes. Da hjelper det med godt vær,
sier Jostein og Anne Lise Landrø.
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Zipline og Jesus 
hånd i hånd
Mjuklia Ungdomssenter fyller 50 år. Det blir det
jubileumsbok av - og snart et gullbryllup.

Jostein Landrø har for en gangs skyld forlatt arbeidsplassen på kjøkkenet og satt seg i sofaen sammen med sin livsledsagerske og medforfatter av jubileumsboka, Anne Lise.Foto: Privat

– Til Mjuklia kan man
komme og snakke om
tro og tvil, oppleve ting
man ikke opplever 
ellers i en virvlende tid.

Anne Lise Landrø

Er du glad i luftige svev kan ziplineren i Mjuklia anbefales.Foto: Jan Inge Flå
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I Mjuklia kan du hilse på mange slags dyr, noe som er svært populært spesielt hos
barna.Foto: Mjuklia

Mjuklia leirsted og gjestegård ligger idyllisk til på vestsida av Berkåk sentrum-
.Foto: Mjuklia

Det oppstod raskt søt musikk mellom Anne Lise
og Jostein. Her fra peisestua i Mjuklia en av de
første gangene de møttes.


