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Levende musikk, 

fellestur, treffleker, 

grill/kafé, camping/rom, 

barnevennlig, alkoholfritt.

Arr: Holy Riders MC - treffsjef@pilegrimstreffet.no - Sted: Fyresdal Kurs- og Leirsted.

Besøk av Ramon Changuion fra Sør-Afrika!

Nytt sted: FYRESDAL, Telemark

25.-28. juni 2015

Bønnehuset er i enden av bygget på venstre side når du ankommer 
treffplassen (Fyresdal Kurs- og Leirsted). Alle er velkommen inn i 

bønnehuset! Vi har folk som ber under hele treffet, både dag og natt. 
Om du ønsker forbønn, er bønnevaktene tilgjengelige. Dersom du 

har bønneemner, har du også mulighet til å skrive dem på en lapp og 
legge den i bønnepostkassen. Bønneringen i Holy Riders MC 

vil ta dem med i bønn etter treffet. Vi har skrevet under taushetsløfte. 
Vi har også forbedere på treffet som går med gule bånd på vesten. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss - vi ber gjerne for deg!
Bønnemobil: 986 95 609

Ta en tur innom bønnehuset

SALVATION
”Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and 

confidently into God’s presence.” (Eph 3:12)
If you have a free pass to an event, you would not hesitate to enter. 

You are given the privilege of admisson based on the generosity of the 
giver. Your faith in Jesus Christ is God’s free pass into His presence. 

When you put your trust in Jesus Christ, 
you can enter God’s presence with confidence. 

Have you accepted God’s free pass to live forever in heaven with him?

Vel hjem!



TORSDAG 25. juni 2015

14.00 – 23.00 Innsjekking

18.00 – 23.00 Grill + kiosk er åpen.

21.00   Åpningsfest.

  Lovsangsband - ledet av Linda Dahl. Forkynnelse v/Ramon Changuion.

FREDAG 26. juni 2015

08.00 – 10.00 Frokostsalg

11.00 – 12.00 Formiddagsmøte. Lovsangsband v/Steinar Wold. Forkynnelse v/Ramon Changuion.

  Egen barnesamling (fra ca 4-11 år). Ungdomsopplegg (fra ca 12 år...)

12.00 – 15.00 Kiosksalg

15.00 – 23.00 Grill + kiosk er åpen.

17.00 – 19.00 Treffleker

20.00   Kveldsmøte.  Forkynnelse v/Ramon & Natalie Changuion.

  Lovsangsband – ledet av Steinar Wold.

LØRDAG 27. juni 2015

08.00 – 10.00 Frokostsalg

10.00 – 11.00 Formiddagsmøte. Lovsangsband v/Linda Dahl. Forkynnelse v/Ramon Changuion.

  Egen barnesamling (fra ca 4-11 år). Ungdomsopplegg (fra ca 12 år...)

11.00 – 15.00 Kiosksalg

12.00   Fellestur

16.00 – 24.00 Grill + kiosk er åpen.

19.00  Premieutdeling. Takkehilsner. 

  Ryggmerkeutdeling. Forbønn. 

  Lovsangsband v/Linda Dahl.

21.30  KONSERT: Charlie & the Brigade

SØNDAG 28. juni 2015

08.00 – 09.00 Frokostsalg

10.00   Avslutningsmøte. Lovsangsband v/Steinar Wold. Forkynnelse v/Ramon Changuion.

  Egen barnesamling (fra ca 4-11 år). Ungdomsopplegg (fra ca 12 år...)

Det blir bønnesamling i bønnehuset ½ time før hvert møte gjennom hele treffet.

Nedrigging av treffplassen! Vær gjerne med og hjelp til hvis du har anledning 
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Praktiske opplysninger
* Innsjekkingen fungerer som et ”servicekontor”. Her får dere kjøpt bonger 
som er betalingsmiddelet under hele treffet. 

* Vi har salg av grillmat/middag, kioskvarer og brussalg. Det er også 
mulighet for å steke sine egne vafler. Frokost er mulig å få kjøpt fra kl. 08.00 
til 10.00 fredag og lørdag morgen (søndag til kl 09.00).  

* Under formiddagsmøtene blir det egne barnesamlinger (fra ca 4-11 
år) som ledes av Sølvi Strøm og Ingebjørg Hollund. Eget opplegg for 
ungdommer (fra ca 12 år...) har Bernt Frustøl og Harald Vatne ansvar for.

* Til dere som slår opp telt - husk avstand til naboteltet! 
 
NB! Armbåndet du får ved ankomst/registrering er nummerért, og det blir 
loddtrekning og gevinster i starten på alle møter! Så møt opp i tide - både 
små og store treffdeltakere - for å være med i trekningen!

Ha ei uforglemmelig bra treffhelg!

Hilsen Anders H Andersen (treffsjef), mob: 473 38 556

Det er første gang Pilegrimstreffet blir arrangert i Fyresdal! Spesielt 
velkommen til deg som er på dette treffet for aller første gang - vi håper 
du vil trives.
 
Vi er heldige som i år har besøk helt fra 
Sør-Afrika! Ramon Changuion er invitert 
som årets taler på treffet. Vi skal også 
få stifte nærmere bekjentskap med 
kona, Natalie, som også blir med 
og formidler. Ramon og Natalie er 
assisterende pastorpar i Midrand 
Bikers Church (Johannesburg), og 
er sterkt involvert i CMA (Christian 
Motorcyclists Association) i Sør-
Afrika. La deg inspirere!

Harald Vatne
President HR MC

Ramon & Natalie Changuion

Velkommen til 
Pilegrimstreffet 2015 


