
 

Øystein Trøen 
Vestfold
Jeg er 51 år og gift med Ann Mari Helleve. Vi har tilsammen 5 barn, Rune 26, Hanne 23, 
Linn 18, Andreas 15 og Hannah 9 år. Vi bor i Kodal ved Sandefjord i Vestfold. De to 
eldste har etablert seg og bor i Sandefjord.
Jeg jobber som logistikk og kvalitets ansvarlig i transportfirmaet DHL og har vært der 
siden 1985.
Jeg begynte å være med i Holy Riders avd. Vestfold sommeren 1997. Fikk ryggmerket 
på årsmøtet i 2000.
Jeg har også vært med i lokalstyret i HR Vestfold i flere perioder. Det har vært noen 
tøffe utfordringer undervegs, men samtidig vil jeg si at disse årene i Holy Riders MC 
har vært noen av de beste årene i mitt liv der jeg sammen med dere kristne MC brødre 
og søstre har fått være med å peke på Jesus.  I Holy Riders MC har jeg i dag mange av 
mine beste venner både sosialt og også i menighetssammenheng. Det er utrolig godt å 
stå sammen på flere plan. 
Ann Mari og jeg ønsker å være aktivt med å bygge Guds rike gjennom Holy Riders MC 
sitt arbeide og vi ser framover i spenning på den tiden som ligger foran oss.
Det har i de siste måneder ganske ofte dukket opp tanke om å stille til valg sentralt, 
men jeg har tenkt at det er det vel mange andre i klubben som vil kunne gjøre bedre enn 
meg. Det er det helt sikkert også! Det har derfor drøyet med å ta beslutningen om å 
melde meg som kandidat til å være med ”sentralt” for ikke å ”ta” plassen fra noen. 
Men samtidig ønsker jeg også å være en villig Guds tjener.

Derfor har jeg tilslutt valgt å stille meg til disposisjon for å gå inn i styret og være 
aktivt med i å lede klubben videre på den spennende veien vi er på nå.

Med kjærlig hilsen 
Øystein Trøen
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