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Landrø som fortsatt har ansvaret for
dyrene i fjøset alle dager, i tillegg til at han
har snøbrøytinga omvinteren.

Somen farsott
I 1969, etter noen års planlegging, startet
DetNorskeMisjonsselskap (NMS) i by-
gginga avMjuklia gjestegård, som stedet
heter i dag. Odelsgutten Jostein Landrø
fra Lensvika, kompå arbeidsleir tilMjuk-
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– La nå ikke dette handle om familien
Landrø, sier Jostein Landrø innstendig og
ber omat dettemåhandle omMjuklia og
de flinke folkene som jobber der i dag.

Medhjertet forMjuklia
Det er lettere sagt enn gjort; for Jostein
Landrø (78) er fortsatt hjertelig til stede,
både høyt og lavt påMjuklia, riktignok
som frivillig i 100 prosent stilling,mens
konaAnne Lise Landrø er leder i styret for
Mjuklia i tillegg til at hun er redaktør for
jubileumsbokaMedhjertet forMjuklia
somhandler omMjuklia i 50 år fra1971–
2021.

Er det noen somkanhistoria tilMjuk-
lia, så er det ekteparet Anne Lise (74)) og
Jostein Landrø. (77), somhar boddpå
Mjuklia imange årmedde fire ungene
sine.Her har Jostein hatt sitt daglige virke
fra1970 til han ble pensjonist i 2010.Her
påMjuklia jobber han fortsatt som frivil-
lig den dag i dag.

«Flyktet til Paris»
Etter at han ble pensjonist i 2010, reiste
ekteparet Landrø til Paris hvor de begge
jobbet i Sjømannskirka i to år. Dette
mente hunvar en effektivmåte å fåman-
nen bort fraMjuklia for en stakket stund.
Hun forsto at det ikke ville være enkelt
for hamå løsrive seg fra jobbenpåMjuk-
lia, somvar en livsstil og kanskje også
livsnødvendighet formannenhennes.

– Det var helt sikkert lurt, slik at jeg ikke
ble gående i veien her, smiler Jostein

lia allerede i1966. De første årene besto
arbeidet av å klargjøre tomta til det som
skulle bli ett avmisjonsselskapetsmange
ungdomssentre.

– Blantmisjonsselskapa var det nær-
mest en farsott på1960-tallet, når det
gjaldt å bygge slike ungdomssenter. De
tenkte på framtida, og at detmåtte lages
samlingsplasser for ungdommen, sier
Anne Lise Landrø og viser blant annet til
Mjuklia på Berkåk, Søvasslia på Søvassk-
jølen og Stølen påOppdal.

Kjærlighet og forlovelse
I 1970 ble Jostein Landrø ansatt sombe-
styrer påMjuklia. Imars1971kom lærer-
studentenAnne LiseOlden fra Trond-
heim som leirleder tilMjuklia. Enmåned
senere var bestyrer Jostein og studenten
Anne Lise forlovet. I pinsehelga samme
året ble ungdomssenteret innviet.

Ekteparet Landrø innrømmer at forlo-
velsen gikk vel fort,mendehar ikke
angret i ettertid.

–Men så har vi heller ikke reklamert
særligmeddette overfor egne barn, ler
Jostein.

Alltid påvakt
Sombestyrer på den tida, var det nær-
mest en selvfølge at familien bosatte seg
på stedet,med alt det detmåtte inne-
bære. For Jostein var det jobb 24 timer i
døgnet.
– Det var vettlaust. Det var alltid jobben

ogMjuklia først. Sto jeg i vinduet

hjemme, og så at det komenbil på plas-
sen, så kjente jeg ei rykning ogmåtte
nedover, forteller han.

KonaAnne Lisemedgir at hunnok var
av det tålmodige slaget. Ellers hadde det
ikke gått å leve slik.
– Jegmåtte trekke pustenmange gan-

ger, og så snakket vi sammennår ting
hadde roet seg, sier Anne Lise sommener
at hun lærtemye omkommunikasjon på
den tida.
Men etter17 år, forsto de at de ikke

kunne leve på dennemåten lenger, og de
flyttet til boligfeltet hvor de fikk arbeid-
splassen littmer på avstand.Nå sto ikke
Jostein på spranget til enhver tid lenger.

Har gitt livetmening
Etter at ekteparet Landrø ble pensjonis-
ter, og var borte fraMjuklia i to år, kjenner
de fortsatt samme tilhørigheten og kjær-
ligheten til stedet hvor demøtte hve-
randre, hvor ungenederes har vokst opp,
og hvor de har lagt ned et stort antall
timer i dugnadsinnsats sammenmedde
mange andre frivillige i bygda.
–Mjuklia har gitt livet vårt innhold. Det

har værtmeningsfylt å bo og jobbe her,
Her har vi kommet i kontaktmed folk i
alle aldre, sier Anne Lise.

Medmange konfirmantleire og andre
leire for barn, ungdomog familier funger-
er stedet somendel avDenNorskeKirkes
trosopplæring.

– Også det gir ossmening, skyter Anne
Lise inn.

AnneLise og JosteinLandrø er
fortsatt aktive iMjukliamil-
jøet. Jostein somfrivillig på
heltid, ogAnneLise somstyre-
leder og redaktør av jubi-
leumsboka.
Foto: AudhildØye

–Har gitt livetmening
– og kjærlighet
50 år etter at Anne Lise
og Jostein Landrø traff
hverandre påMjuklia
ungdomssenter, har de
fortsatt kjærlighet og
engasjement for
stedet.

Dagens ledertrio påMjuklia. T.v. daglig lederKariHyttebakkØye, teknisk leder
Ola SyrstadengogkjøkkensjefRigmorAas.Foto: Petter Bueng

Mjuklia 50 år
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Jubileumsfest
I tillegg til godt salg av jubileumsboka,
somer fyltmed bilder og historier fra
Mjuklia, håper de å få gjennomført jubi-
leumsmarkeringa13. juni, 50 år etter at
senteret ble innviet. Den gangen var
Anne Lise og Jostein et rykende ferskt og
nyforelsket par. 50 år senere er de fortsatt
sammen, og fortsatt tett knyttet tilMjuk-
lia.

Selv ommye kan skje rundt koronapan-
demien, holder de fast på at13. juni skal
det bli behørigmarkering av 50-årsjubi-
lantenmed festgudstjeneste i Berkåk
kirke, lunsj, aktiviteter og påfølgende
festprogrampåMjuklia.

– Dette er en fest for hele familien, sier
Anne Lise Landrø somer rette adressat
for påmelding i anledning den store da-
gen.

I skrivende stund er det klart at den
planlagte jubileumskonserten i Nidaros-
domenmedHeleneBøksle, OlavR. Syr-
stad ogNidarosdomens guttekor, blir
flyttet til fredag 24. september.

audhild.oye@avisa-st.no
91694175

JosteinLandrøhar ansvaret for dyrenepåMjuklia.Foto: Privat

Hva tenker du omsnøenvi har fått nå?
–Huff! Så skulle det skje igjen! Det skjedde i fjor også, nesten på

samme tid. Årsaken er en høytrykksrygg som stabiliserer seg sørvest i
Atlanteren. Årsaken er vanskelig å si,mendet kan være klimaendr-
inger. Når den bygger seg oppder, stopper det vestavindsbeltet somvi
normalt skal ha. Dermed får vi tilgang på kald luft fra nord. Polare
lavtrykk får passasje og kan surre ei god stund. I fjor lå de og surra tre
uker, og vi hadde sluddpå17.mai.

Hvorfor denne interessen for været?
– Den startet da jeg var liten. Da jeg var seks-sju år var jeg fascinert

av værmeldinger og kart i avisa. Jeg leste værmeldinga, og var spesielt
fascinert av snøen –mendet er jeg ikke lenger nå. Fra jeg kunne lese
har jeg vært fascinert av vær, værtegn og værfenomen. I 1987 startet
jegmedmin egen værstatistikk, og har siden fulgtmedpå været.

Hvordan arter værinteressen seg i hverdagendin?
– Jeg følgermed været, har kontaktmedmeteorologer og er veldig

interessert i værforandringer og klima, og prøver å følgemedog se de
forandringene vi har. Jeg har et excel-ark hvor jeg fører vær, vind og
temperaturer, og jeg har hatt diverse værstasjoner opp gjennom
årene. Jeg fikk en skikkelig en til jul, somer koblet oppmot yr sine
systemer. Da får jeg ut grafer og denmåler detmeste, så den er jeg
fornøydmed.
Er dette enhobby som tarmye tid?
– Jeg bruker litt tid på det hver dag. Jeg følgermed, tar inn værkart,

kikker og pratermed flere omvær. Det er en interesse som ligger der.
Jeg kunne tenktmeg å væremidt i tornadobeltet i USAog opplevd en
tornadopå nært hold – bundetmeg fast under ei bru og sett det rase
forbi. Under nyttårsstormen i1991var jeg stasjonert imilitæret på
Ørlandet, og var så heldig at jeg kommegmedden siste overfarten
medhurtigbåten. Jeg sattemeg fremst og nøt turen over,mens andre
sto i kø til do og spyposer.

Får vi enhvit17.mai i år også?
–Nei, det tror jeg ikke vi får. Høytrykksryggen er ikke så stabil som i

fjor, så den vil nok forsvinne. Været går jo i bølgedaler, etter en kulde-
periode kommer det en varmeperiode. Søndagenhadde vi kjempe-
varme, ogmandag droppet temperaturen. Sånn er det alltid, og det
fascinerende er jo å prøvde å se hvor lange bølgedalene og hoppene
blir.
Blir dunoen gang værsyk?
–Motivasjonendabber fort av når jeg står opp og ser et hvitt teppe

når jeg forventer vår og sommer. Det kjennes, og jeg kan få hodepine
av tordenvær, slik sommange kan få. Ellers like jeg jo å ha de godt og
varmt, ikke kaldt og surt –men ikke sånn at jeg kjenner det direkte på
kroppen.
Det kan virke somvintrene kommer senere og varer lengre. Er det

noe i det?
– Ja, det kan være klimaforandringer somgjør det. Ut framinemål-

inger blir detmildere ogmidlere. Gjennomsnittstemperaturen har
stegetmed4 til 4,5 grad siden jeg startetminemålinger. De flest av
målingenemine er fra Snåsa, og forandringene er større der ennpå
kysten.
Hvorfor ble du ikkemeteorolog?
– Det har jeg fåttmange spørsmål om.Det har helt klart vær en

drøm, det eller værmelder. Det er også veldig spennende.Men jeg skal
ikke akkurat skryte påmeg å være etmattegeni, og det varmyematte i
utdanninga den gangen. Utregninger og ligningermedukjent faktor –
for det er jo ukjente faktorer når det kommer til vær.Men i dag er det
jo datamaskiner som styrermye avdette.

Hva gjør du i helga?
– Kona har bursdag, så da skal ungene og jeg få tak i en gave. Vi skal

kose oss og lade opp til ei ny arbeidsuke.
Hva leser du?
– Det er litemedbøker,men jeg leser en del på nett. Det gårmye i

vær og vind, og omspill, spillutvikling og gaming. Jeg har jobbet i
spillbransjen i over 20 år, og er en gamer selv.
Hva ligger hjertet ditt nærmest akkurat nå?
– Detmåvære familien, definitivt. De betyrmest, både familien her

og ungene jeg har på Snåsa.
INGRIDS.HULTGREEN

BerntErik Sandnes.Foto:OlaMariusRise

Ukeslutt

BERNT ERIK SANDNES
Bor: Orkanger
Jobber med: Rusta
Aktuell for: Lidenskapelig opptatt av vær

Jegmåtte
trekke

pustenmange
ganger, og så
snakket vi
sammen når ting
hadde roet seg.
AnneLise Landrø

AnneLise Landrø er redaktør avden
rikholdige jubileumsboka somfortell-
er historier fraMjuklia gjennom50år.
Foto: AudhildØye
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Ros til ledelsen
Deberømmer dagens ledelse somde
mener jobber både godt og framtidsretta.
De liker hvordan stedet har utviklet seg
fra å være et ungdomssenter til å bli et
godt tilbud for lokalbefolkninga når det
gjeldermøter og selskaper og også somet
fullgodt overnattingssted for turister og
tilreisende.
Så er det heller ikke å forakte en rating

på booking.compå8,3.
Maten er av ypperste klasse, og de får

skryt for gode senger og trivelig atmos-
fære i stuer og fellesareal.
– Det somhar styrketMjuklia de siste

årene, er en svært god ledertrio, under-
streker Anne Lise og Jostein Landrø som
roser daglig leder Kari HyttebakkØye,
tekniske lederOla Syrstadeng og kjøk-
kenleder RigmoAas for svært god jobb.
– Dehar sans for det somskaper for-

nøyde gjester og har stadig tanke for hva
somer goddrift fra tid til tid, ikkeminst
nå i koronatida, føyer Anne Lise til.

Eldorado for store og små
Ute er det geiter, høner, kaniner og en
gris. Det er frisbeebane, natursti, stor
aktivitetspark, idrettsplass, dam, sam-
handlingsløype, et tårnmedbruskasses-
tabling, en100meters zipline og klatre-
vegg. Det er ogsåmuligheter for å leie
kanoer til bruk påBuvatnet som ligger i
nærheten.
– Det er et eldorado for barnefamilier.

Men samtidig er det et stort potensial
som fortsatt ikke er utviklet, sier Anne
Lise Landrø somser behovet for å utnytte
tidamellommandag og fredag, da hel-
gene som regel er fullbooket til konfir-
masjoner, selskaper og andre samlinger.
– I tillegg til gode senger og godmat, er

detmasse fred og ro her, i tillegg til frisk
luft, sier Anne Lise. somogså slår et slag
for årets sommercamp for hele familien
1.–4. juli.


