Årsrapporter til årsmøte,
Holy Riders MC
13. Februar 2014, Bergen

Revisjonsliste
•

Lør. 30.01.2015: Første utgave.

•

Søn. 31.01.2015: Noen rapporter tillagt.

•

Man 01.02.2015: Presidentrapport tillagt.

•

Man 08.02.2015: Pilegrimstreffrapport tillagt

Sentralstyrets rapporter
Noen rapporter er foreløpig ikke innkommet – dette dokumentet oppdateres med nye
revisjoner så snart så skjer.

Sentralstyret
Sentralstyret har hatt et aktivt, men relativt normalt år å se tilbake på i 2015. Våre vanlige
fokusområder arrangementsmessig har vært avdelingsledermøtene medlemshelgene vår og
høst, Pilegrimstreffet og akkurat nå årsmøtet. Dette er i stor grad med på å avgjøre når
styremøtene må holdes – det blir ett møte etter årsmøtet men før medlemshelgen på våren,
deretter ett møte litt nærmere sommeren som siste forberedelse til Pilegrimstreffet, to
høstmøter som leder opp til høstens medlemshelg og første årsmøteinnkalling, og til sist også
i januar som forberedelse til årsmøtet.
Nå er ikke sentraltstyrets aktivitet bare en serie med møter. Alle i styret har sine geografiske
regioner å følge opp med kontakt med avdelingslederne der. Gjennom dette fanget vi i år opp
et par vanskelige, interne saker i avdelingene som har kostet oss en del tid, ressurser og også
besøk, mail og telefoner. Noen av avdelingsrapportene gjenspeiler også dette fra avdelingenes
synsvinkler. Vi er glade for å få betjene avdelingene med dette, ikke minst når problemene
legger seg og det utadrettede arbeidet for MC-folks frelse igjen får lov til å prege avdelingene,
men dette er samtidig de periodene hvor trykket i lederposisjonene merkes. Men vi har en
Gud som er sterkere enn fiendens angrep på oss, og han har visdom og kjærlighet nok til å
løse sakene på den beste måten.
Disse sakene er også en av grunnene til at vi i sentralstyret har en stor bevissthet rundt å
komme oss ut til avdelingene på besøk, eller i alle fall å ha nær kontakt med dem. Heldigvis
er de aller fleste avdelingsbesøkene utrolig trivelige og til oppbyggelse, både for oss som
besøker og, velger vi å tro utfra responsen, de som blir besøkt. Opplevelsen etter et
avdelingsbesøk er alltid at vi som styre har lært klubben litt bedre å kjenne, vet hva som rører
seg, og samtidig får avdelingene litt mer kjennskap til hva som foregår i klubben utenfor eget
klubbhus' fire vegger.
Styret har til enhver tid en mengde “faste følgesaker” (begrepet har forøvrig hatt en viss
dobbeltbetydning for de ugifte i styret) – alt fra saker som er kommet opp som idéer uten at
det har vært kapasitet til å utføre dem, til større prosjekter som f.eks. utgivelsen av ny bibel.
Prosjektstyringen av dette ligger i meget dyktige hender hos Jan Vidar, men med mindre

stakkaren skal skrive hele boka selv, er det ikke nok til å bringe HR-bibelen i trykken. Det har
skortet på vitnesbyrd og er i det store og hele et prosjekt som krever innsats fra langt flere enn
styremedlemmer for å bli en virkelighet.
Ellers er det mye praktisk som kommer mer og mer på plass, noe også de andre rapportene
reflekterer. I økonomien har vi fått regnskapsfører og kortleser, når det gjelder nytt, webbasert
medlemsregister har vi omsider landet, om enn med et noe uryddig nedslag, idet vi avvikler
det strandede prosjektet med egenutviklet register og i stedet kjøper et system på det åpne
marked. Det er fortsatt mye å gripe fatt i, noe blant annet målsettingen om å legge det som
engang var en avdelingslederperm ut på en wiki, slik at denne lettere kan vedlikeholdes online
og følge med tiden.
Viktigst av alt er kanskje den åndelige delen av sentralstyrets arbeid. Vi har en visjon og en
målsetting å forvalte, og et ansvar for å bringe inn det som trengs av åndelig bevisstgjøring og
påfyll, ikke minst når vi samles på de større klubbarrangementene. Det er slik vi som
enkeltmedlemmer i klubben kan istandsettes til den jobben vi skal gjøre i «felten» - i MCmiljøet overalt der vi ferdes. Det er når vi får høre tilbake om mennesker som tar imot Jesus
som frelser gjennom klubben at vi kjenner at arbeidet vårt lønner seg – om ikke fordi vi har
vært direkte delaktige, så forhåpentlig i hvert fall fordi vi har hjulpet å legge til rette slik at
klubben kan bli det redskapet for Gud som gjør oss mer i stand til å vinne mennesker for
Jesus!
Vidar Johnsen
Sekretær i sentralstyret

Regnskap
Året 2015 var det året Holy Riders MC fikk profesjonell regnskapsfører. Det har gjort
arbeidet til økonomiansvarlig atskillig enklere og samtidig betryggende for organisasjonen.
Revisor er også fornøyd med ordningen. Fra og med 2016 er det også avtalt at regnskapsfører
skal ta seg av lønninger og A-melding.
Vi budsjetterte med et betydelig underskudd for året 2015, og fikk årsmøtets godkjennelse for
det. Når det nå viser seg å ha blitt et betydelig overskudd i stedet, skyldes dette i hovedsak 2
store poster: Ny MC-bibel kom ikke i trykken i løpet av fjoråret, og vi fikk inn en stor gave på
ca. kr 205.000,-.
Styret har en målsetting om trykking i år såfremt nødvendig antall vitnesbyrd foreligger, og
det er følgelig budsjettert med kostnad for det i inneværende års budsjett.
Det rekrutteringsfondet som ble opprettet med tanke på å støtte tiltak som er rettet mot
ungdommer har kun hatt én henvendelse. Vi vil oppfordre avdelingene til å tenke over hva
kapasitet de har til ungdomsrettede tiltak, og vi gjør oppmerksom på at det via dette fondet er
anledning til å søke om økonomisk støtte gjennom sentralstyret.
Nytt i år er at vi har anskaffet en mobil kortleser fra iZettle, slik at håndtering av kontanter
kan reduseres. Planen er å få teste dette ut allerede på årsmøtet i 2016.
Også i år er det mange av våre medlemmer som har bidratt med gaver til organisasjonen, i
form av fast givertjeneste, enkeltgaver eller dugnadstimer.
Tusen, tusen takk til dere alle!
«Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake»
Salomos Ordspråk 11,25
Vennlig hilsen Wenche Jess

Rapport fra medlemssekretær
Der har iløpet av 2015 vert stabilt i medlemsmassen, men pga. jobb med medlemsregister så
har eg ikkje nøyaktige tall. Kan sei at det har blitt mykje betre med innbetalingar av kontigent.
Blei på slutten av 2015 tatt avgjørelse på å avslutta programmering av nytt medlemsregister,
og eg fekk i oppdrag å finna eit eksisterande program på web. Har nå gjort ein avtale med eit
firma, og er i gong med å starta opp det nya programmet. Så iløpet av 2016 vil me ver
oppdatert og forhåpentlegvis fått kver avdeling i gong med sin tilgang.
Eine tingen som bler forandringen bler fakturering av medlemskontigent, men me kjeme
tilbake med info iløpet av året.
Mvh.
Stein Arild Øye

Rapport fra rekvisita
Resultatet i år er bedre enn forrige år, selv om bestemmelsen om at bare de med ryggmerke
kan ha jakker, gensere o.l. med vanlig logo på ryggen, og at årsmøtet var i Sverige.
På grunn av tollbestemmelsene var det svært begrenset hva vi kunne ha med oss dit.

Webbutikk
Positivt er det at webbutikken har mer enn doblet omsetningen.

Ny logo for barn/ungdom
I løpet av våren fikk vi godkjent logo for barn/ungdom etter utlyst konkurranse. Vi trykket
opp et lite opplag og var spent på mottakelsen på Pilegrimstreffet. De ble godt mottatt, men ga
ikke så veldig stort salg. Bra allikevel, sett i forhold til antall deltakere i målgruppen.
Vi tenker å utvide sortimentet til barn/ungdom med gensere, da dette er blitt etterspurt i flere
år.

Lån i HR sentralt
Vi fikk et lån i HR sentralt for å få kjøpt inn varer for salg da vi overtok rekvisitaen. Vi har i
år betalt ned 1/3 på dette, og satser på å gjøre det samme i år.

Pilegrimstreffet
Det er alltid positivt for oss å være på Pilegrimstreffet og møte mange av medlemmene. Vi
prøver der å betjene medlemmene så godt som mulig, bl.a. med at hver enkelt kan få
etterbestilt varer i ønsket farve/str. osv. Vi får også høre om det er nye produkter som ønskes.
Inntektene på Pilegrimstreffet er nokså stabile.

Aust-Agdertreffet
Vi hadde ikke mulighet til å være tilstede. Treffledelsen ønsket at det skulle være et visst
tilbud, så vi fikk en stedfortreder til å betjene rekvisitatilhengeren. Noe begrenset vareutvalg.

Tanker om dette året
Vi har rester av gammelt lager og noen varer som ikke har solgt så bra. Vi vil ha tilbud på
disse der vi er tilstede.

Enkelte andre varer kommer vi til å redusere noe på prisen, da vi ønsker å øke omsetningen.
Det er etterspurt T-skjorter med lang arm. Det vil vi ta inn igjen i sortimentet.
Det er etterspurt andre modeller for dame – det vil komme i år.
Barn/ungdom: her vil vi bestille inn gensere med det nye trykket – fra ca. 8 år og oppover.
Vi har fått forespørsel om vimpel – det jobber vi med, men har ikke funnet en bra løsning
ennå.
Vi har også fått forespørsel om «beachflagg» e.l. til å ha med på treff. De er forholdsvis
kostbare, så de vil vi måtte ta opp bestilling på. Vi håper å få tatt med en modell til
Pilegrimstreffet.
Vi gleder oss til en ny sesong i 2016
Anny og Roy Øvrebø

Sammendrag av regnskap, HR Rekvisita 2015
Inntekter
Salg av rekvisita
Salg fra nettbutikk
Renter

2015
2014
kr 51 902,00 (kr 70 326,00)
kr 10 320,00 (kr 4 460,00)
kr 26,00
(kr 25,00)

SUM

kr 62 248,00 (kr 74 811,00)

Resultat

kr 12 057,00 (kr 10 853,00)

Avdrag på lån
Rest:

kr 10 000,00
kr 2 057,00

Utgifter
Innkjøpt rekvisita
Utgifter nettbutikk
Diverse utgifter
Forsikring
Reiseutgifter

Kontobeholding pr. 31.12.2015:
Kontanter i kasse pr. 31.12.2015:
SUM
Innkjøpsverdi varelager pr. 31.12.2014:
Innkjøpsverdi varelager pr. 31.12.2015:
Verdiøkning av varelager:

2015
kr 41 012,00
kr 3 394,00
kr 1 000,00
kr 1 857,00
kr 2 928,00

2014
(kr 53 910,00)
(kr 2 467,00)
(kr 1 590,00)
(kr 1 813,00)
(kr 4 178,00)

kr 50 191,00 (kr 63 958,00)

kr 63 329,00 (kr 61 271,00)
kr 832,00
(kr 422,00)
kr 64 161,00 (kr 61 693,00)
kr 160 695,00
kr 176 874,00
kr 16 179,00 (kr 2 976,00)

Kommentar: Verdi av varelager er de siste innkjøpspriser.

Rapport fra ansatt
Ingen rapport innkommet

Rapport fra president
«Så kømmer det je itte kann», synger Torbjørn Egner (tror jeg) i en av sangene han skrev.
Sånn føler jeg det når jeg skal sette meg ned og skrive på PC’en. Men jeg får gjøre et ærlig
forsøk på å formidle mine tanker om hvordan det har vært i Holy Riders MC i 2015.
Forrige årsrapport jeg skrev, ble avsluttet på denne måten:
«Håp

Mitt ønske for 2015 og utover, er at vi som sentralstyre skal få landet en del av arbeidssakene,
og få mer tid til å være åndelige ledere, og søke Gud sammen, som det står i
arbeidsbeskrivelsen for sentralstyret» :)
Sentralstyret i Holy Riders MC er velsignet med dyktige mennesker som har forskjellige
talenter. Det er en velsignelse å få være en del av det arbeidet som gjøres i Holy Riders MC
sin ledelse.
Styremøtene går over en helg, og fredag kveld bruker vi til å følge opp en god tradisjon som
har vært i sentralstyret, i hvert fall siden jeg satt som president forrige gang. Vi bruker denne
kvelden til å snakke sammen om hvordan vi har det for tiden, og ber for og med hverandre.
Lørdagen går med på styresaker, og det blir gjerne utover kvelden før vi er ferdige.
Når det gjelder det som var mitt «håp» for 2015, nemlig det å få landet en del av
arbeidssakene, har dette blitt gjort, men nye er kommet til.
Når det gjelder det å få mer tid til å være åndelige ledere, så har vi snakket om å ta en helg
uten sakspapirer, og være sammen for å snakke og søke Gud sammen. Men dette er ikke blitt
gjort for 2015, og håper det lar seg realisere i 2016.
Vi har også en årsplan som er utarbeidet tidligere, og som årsmøtet har stilt seg bak. Denne
saken ligger på sakslisten hvert styremøte, og den ligger som et fundament for alt vi gjør.
Sentralstyret fikk på årsmøtet i Sverige, utfordringen på å konkretisere noen mål for 2015.
Dette var:
•

Utgi ny HRMC-bibel

•

Idriftsette webbasert medlemsregister

•

Alle avdelinger skal ha hatt besøk av sentralstyret – helst egen regionskontakt – i løpet
av året.

Dette har vi jobbet med, og som de fleste har fått med seg, drøyer det ut for HRMC-bibel.
Skriving av vitnesbyrd som skal inn i HRMC-bibelen, lar vente på seg. Når det gjelder
medlemsregister, så har Stein Arild skrevet om det i sin rapport.
Besøk i avdelingene er noe vi har hatt på agendaen, og jeg vet om noen avdelinger som ikke
har fått besøk fra en i sentralstyret i 2015. En av disse avdelingene ville vente med besøk.
Vi er en MC-klubb som definerer oss som en misjonsorganisasjon, og da må utadrettet arbeid
være en stor del av vårt virke. I HRMC gjøres det på veldig mange måter, alt etter hvilken
avdeling en ser på. Det er spennende å se det arbeidet som utføres i avdelingene, og hvordan
det bærer frukter, nemlig at mennesker blir frelst og får et nytt liv.
I går traff jeg en mann som hadde blitt frelst, bl.a. gjennom vitnesbyrdet til Erik Dahlstrøm i
Power.
Sånne rapporter der mennesker blir frelst eller «satt i brann», får jeg med jevne mellomrom,
og det er spennende. Vi er med å samle skatter i himmelen.
Nå på årsmøtet i Bergen avslutter Torgeir Dahl og Wenche Jess sitt engasjement i
sentralstyret, for denne gang. Begge sier at det er mulighet for å stille til valg senere, men nå
er det andre prioriteringer som kommer først. Begge har sagt at de fortetter arbeidet i HRMC
på forskjellige måter, men det å stille til valg for to nye år, var ikke riktig pr nå. Så jeg vil
benytte anledningen til å takke for innsatsen. Vil også takke Stein Arild som står på valg, og
ønsker å stille videre. :)
Torgeir har sagt at han også ønsker å stille seg til rådighet for de avdelingene som ønsker å ta
kurs i «selvstudie» i hvilke tjenestegaver den enkelte har. Det har i løpet av 2015 vært flere

avdelinger som har ønsket å ta dette inn som en del av det å finne eller få bekreftet sin tjeneste
i HRMC. Og som sagt, er det flere avdelinger som ønsker dette, så er det bare å ta kontakt
med Torgeir.
Jobbingen i styret dette året har, slik jeg oppfatter det, vært bra. Sakene som vi har behandlet
er alt fra rent praktiske ting, som planlegging av div arr., budsjettarbeid, til det å hjelpe
avdelinger som har hatt behov for hjelp.
Sentralstyret har også jobbet med utlandet dette året, selv om jeg selv har valgt å bruke tiden
min mot avdelingene i Norge og Sverige. Vår eminente utlandskontakt, har god dialog med
kontaktpersonene sine, og bringer opp status på styremøtene. Det er spennende å følge med på
hva som skjer rundt utlandsarbeidet vårt.
Vi i sentralstyret har også hatt fokus på rekruttering av ungdom, og det har også årsmøtet vært
med på å bestemme. Så i 2015 ble det satt av midler som avdelinger kunne søke om å få, med
tanke på rekruttering. Pr. års slutt står det penger igjen på denne kontoen, og vi skulle gjerne
sett at noe mer arbeid mot ungdom var iverksatt, rundt forbi i avdelingene. Jeg har fått
tilbakemelding om at det er flere avdelinger som jobber med rekruteringsarbeid, så vi får satse
på at 2016 blir året der vi kommer i gang med dette arbeidet.
Når det gjelder vårt andre «rekrutteringsarbeid», går dette som det alltid har gjort. Vi får inn
en jevn strøm av ryggmerkesøkere, og da må jo arbeidet i avdelingen blomstre, og dette er
spennende. For som det står i Matteus 9:37-38:
37 Da sa han til disiplene sine: Høsten er stor, men arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre
at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
Det er dette som er vår oppgave i MC-miljøet, og i miljøene rundt dette. Vi har fått en
oppgave å bringe lys inn der mørket rår, og Gud har latt Holy Riders MC bli det som det er i
dag. I 2016 har HRMC 35års jubileum. I løpet av disse årene har Holy Riders MC fått en
inngang i miljøer som ikke mange andre kristne har. La oss fullføre det kallet, på den måten
som Gud har lagt ned i hver enkelt.
Be blessed
Harald

Rapporter og info fra virkeområder
Kaffetelt
Tusen takk til alle dere i Holy Riders MC som også i 2015 har stilt trofast opp i
kaffetelttjenesten. Denne tjenesten gir oss en unik mulighet til å knytte kontakter inn i MCmiljøene. Vi får ofte høre begeistrede uttalelser som bekrefter at vårt nærvær på MC-treff er
kjærkomment. En sa blant annet at han opplevde å gå gjennom en usynlig vegg da han kom
inn i kaffeteltet - fra sterk uro til noe fredfullt. Andre, lignende uttalelser er det ikke uvanlig å
høre.
To av treffene som vi hadde kaffetelt på i 2014 ble ikke arrangert dette året: Osterøytreffet
med kaffetelt fra Holy Riders Bergen og NordHordland og Blues Bikers Treffet med
kaffetelt fra Holy Riders Sørlandet. Vi var imidlertid til stede med kaffetelt på et nytt treff
dette året. Moi MC hadde flere år hatt et ønske om at Holy Riders Sydvest skulle bli med på
deres treff, Tronåstreffet. Dette ble en kjempefin opplevelse og Holy Riders er sterkt ønsket
på fremtidige treff.
Kaffeteltet på Norgestreffet var en stor ”suksess”. Sydvest hadde ansvaret, men det var også
flere fra andre avdelinger som kom og gjorde en fin innsats. Hele 36 BikerBibler ble delt ut
etter en samtale med en Holy Rider.

Noe som også må nevnes er at to personer tok imot Jesus etter besøk i kaffeteltet under
Trollrally - fantastisk!!
Vil til slutt hilse dere alle med ordene i Kor. 2, 14. Fantastisk å vite at vi får være med i et
seierstog og være en velduft i det vi holder frem kunnskapen om Jesus.
Magnus Skartveit

MC-treff med Holy Riders-kaffetelt i 2015:


8.-10. mai:
o Sagatreffet (arr.: Stavanger MC). Kaffetelt v/HR Sydvest



22.-24. mai
o Tronåstreffet (arr: Moi MC) Kaffetelt v/HR Sydvest



29.-30. mai:
o Hardangertreffet (arr: Hardanger MC Klubb) Kaffetelt v/HR Bergen med
støtte fra HR Nordhordland og HR West



2.-5. juli:
o Norgestreffet (arr: Sandnes MCC Norway). Kaffetelt v/HR Sydvest



25.-27. juli:
o Hoj-Rock (Västervik i Sverige) HR Småland stiller på Hoj-Rock med et noe
annerledes konsept enn vi er vant med. For å unngå å gå arrangøren som selv
selger kaffe i næringen, holder de en lav profil ved å unngå å kalle det for
”Kaffetelt”. Det er likevel kaffe tilgjengelig i partyteltet for alle som stikker
innom for en prat.



27.-30. august:
o Trollrally (arr: MC-Entusiasters Klubb). Kaffetelt v/HR Vestfold med hjelp fra
HR Telemark.

Bønnering
Bønneringen består nå av 54 medlemmer. Det er en god gjeng, som trofast stiller opp både i
bønn og med vakter i bønnehuset.
Det har vært en liten ryddejobb i medlemsregisteret. Det er ikke alltid jeg får beskjed hvis
noen slutter i klubben (og dermed også i Bønneringen), så dette er et lite hjertesukk til
avdelingsledere og lokale bønneringsledere om å gi meg beskjed om noen ikke skal være med
i HR mer.
Det er likevel omtrent samme antall som i fjor, da det har kommet nye folk inn også.
Ny treffplass i Fyresdal og dermed nytt bønnehus på Pilegrimstreffet ble veldig vellykket! Det
var en fryd å sitte der og kjenne det sterke Gudsnærværet (flere vitnet om det). Det var mange
som benyttet muligheten for forbønn og samtaler, og det var minst 2 som tok imot Jesus på
treffet!
Bønneringen har hatt egne samlinger på avdelingsledermøtet både våren og høsten, hvor vi ba
for helgen og det som skulle skje.
Bjørg Bendiksen har hatt ansvaret for bønnetelefonen det meste av året for å avlaste meg litt.
Dette har fungert så bra at hun nå har blitt spurt om å være «nestleder» i Bønneringen. Det

betyr at hun fortsetter å ha ansvaret for telefonen, mens jeg har det administrative ansvaret for
medlemsregister, bønnestafett, vaktlister, e-post osv.
Ellers har folk vært flinke til å sende inn meldinger før treff, MC-fester og turer. Det kommer
også gode tilbakemedlinger etterpå om at bønn blir hørt!
Det er flere i klubben som er rammet av alvorlig sykdom. Dette ligger Bønneringen tungt på
hjertet, og de det gjelder skal vite at det er mange som holder dem fram for Herren i bønn! Vi
tilhører en allmektig Gud som ikke slipper noen av oss, men elsker oss med en evig
kjærlighet!
Hilsen Bønneringen v/Ann Mari Helleve

Pilegrimstreffet
Fyresdal ble plassen, og det ser ut til å være et veldig bra valg, som dekker både for de som
ønsker seng, telt, campingvogn eller bobil. Litt avstand for de fleste, og kortere for de som
kommer fra nord.
Ca. 380 MC'ister innom denne kalde, men solrike, fine helga. Opplevdes veldig bra, med bra
undervisning fra Ramon fra Sør-Afrika og lovsang fra egne rekker.
Nye ryggmerkebærere med gode vitnesbyrd ga en magisk ramme med ny scene, omkranset
med furutrær og vannet i bakgrunnen. Her ble også dåp gjennomført; en må virkelig være
kallet for å døpe seg i så kaldt vann...
Forskjellige tilbakemeldinger underveis i treffet, hvor alt er godt ment, men å gjøre alle til
lags kan ingen. For 2016 må vi gjøre litt endringer, slik at alle kan nyte helgen. Kom med
ønsker etc..
Mye godt arbeid fra mange aktører, så navn kan ikke nevnes (ingen nevnt, ingen glemt), for
dette er et teamwork.
Det kom også motorsyklister utenfra klubben, og der er det et spark til oss alle: Ha øynene
oppe for å ta kontakt med nye/ukjente, vi trenger vel ikke å bare sitte/prate med de som vi ser
hele året.....Bygg relasjoner eksternt/internt, med andre avdelinger....
Daglig leder Jostein for Fyresdal kurs og konferansesenter legger også til rette for et godt
treff, hvor det kanskje kommer litt bedre plass til bobiler i 2016. Hvis treffsjefen er den
samme, blir det nok fortsatt bilfritt tun, MC/telt på samme sletta, og bobiler konsentrert på ett
område.
Kom med innspill til kommende Pilegimstreff!

HR-bibel
Ingen rapport innkommet

HR Racing
Me har i år fått litt meir tråden i Racinga og kva me vil framøve. Der har vert 24 medlemmer i
2015 og der er to stykk som har vert og tatt lisens for roadracing. Iløpet av 2016 vil nok desse
ha sin deby i løp. Ikkje vert noko interesse rundt andre greiner i motorsporten, men folk er
hjerteleg velkommen til å ta kontakt. Håper på folk vil komma og støtta opp om desse som
skal ut i rr-miljøet i 2016.
På vegne av styret i Holy Riders MC Racing
Stein Arild Øye

Internett
Det er ingen store forandringer i vår tilstedeværelse på internett. Vi har våre domener,
holyriders.no og .org samt pilegrimstreffet.no som i en årrekke nå, og stor fleksibilitet til å
definere det som trengs av mailadresser på disse adressene. For å nå ut til alle avdelingsledere
og også sentralstyret har vi mailinglister – enkle Googleløsninger.
OBS: Skal du arrangere noe, ta imot påmeldinger e.l. for HR-arrangementer, er det ønskelig at
du bruker en epostadresse som slutter på @holyriders.no. Kontakt undertegnede for å få
opprettet en slik adresse, som videresender all mail den mottar direkte til din vanlige
epostadresse. Det er både lettere å huske en slik adresse, og ikke minst enklere å endre hvor
mailen sendes på baksiden uten at publikum må forholde seg til ny adresse når dette gjøres.
OBS 2: Om avdelingen får ny avdelingsleder, er det svært viktig at det gis beskjed om hvor
avdelingseposten nå skal sendes.
På Facebook finnes det en rekke mer eller mindre offisielle grupper i HR-regi, men klubbens
offisielle HR-side blir trofast moderert av Rune Enstad på oppdrag fra sentralstyret. Oppgaven
er her å sile ut typisk reklame, upassende innlegg eller innlegg som ikke har med klubben å
gjøre osv..
Nye websider har vært et tema i en årrekke. Nå begynner det endelig å skje noe, etter at en
webleverandør nå er i gang med å utforme klubbens nye hjemmeside. Muligens vil det bli en
forhåndsvisning av resultatet så langt på årsmøtet. Hovedmålet er å komme over på en mer
moderne plattform med et moderne CMS-system - det står for content management system,
og betyr på norsk at det skal bli enklere å kunne legge ut bilder og tekst uten webkunnskaper
for de som er ansvarlige for forskjellige områder i klubben. Innholdet må vi som før stå for
selv.
Har du spørsmål eller behov for noe når det gjelder klubb-epost, kontakter du
domainadmin@holyriders.no (undertegnede). Gjelder det innhold på websidene, bør du i
stedet ta kontakt med webmaster@holyriders.no. Da kommer du til webmaster Vidar Solberg,
som har stått for websidene til klubben i en lang årrekke.
Vidar Johnsen – teknisk internettansvarlig

HR i utlandet
Høsten 2009 var vi for første gang på offisiell HR-tur østover til det som skulle bli starten på
Holy Riders MC i Russland. Fra første stund har dette vært preget av Guds overnaturlige
ledelse i små og store hendelser, og det har vært en fantastisk spennende reise så langt. Da vi
begynte å ta de første forsiktige skrittene i Russland og Ukraina sa Rune Enstad, daværende
president, noe som jeg fort tror har profetisk dimensjon: Disse landene vil fort vokse seg
større i medlemsantall enn vi er her hjemme.
Det er med skrekkblandet fryd jeg tror han begynner å få rett: Ved inngangen til 2015 fantes
det russisk HR i Novosibirsk, Moskva, Magistralny (ved Bajkalsjøen), Lipetsk, Kursk og
Zhdanovka nær Orenburg. Ved utgangen av 2015 har følgende nye byer kommet til: Saratov,
Volgograd og Voronezh. I disse byene finnes det riktignok i skrivende stund ikke regulære
medlemmer, da det har blitt mer og mer klart for oss at det er nødvendig å ha en
hangaroundtid før vi formelt legger de nyankomne inn i medlemsregisteret, omtrent som det
gjøres også i Tyskland.
Sommeren 2015 besøkte vi alle de russiske gruppene vest for Ural på MC. Oversetter og tysk
medlem Winny, Jens Nesje fra avd. Nordvest og undertegnede tilbakela ca. 11.000 kilometer
på en måned, og fikk en intens, morsom, interessant, men ikke minst for HR-arbeidet svært
nyttig tur. Vi besøkte flere MC-treff, både verdslige treff og et treff delvis i HR-regi, vi kjørte

sammen med noen av dem, vi hadde englevakt i forbindelse med en ulykke der nåværende
leder i Moskvagruppen la sykkelen sin i asfalten så plasten sprutet da hele rekka fikk
nødbrems under forbikjøring, vi ble bygget sammen i bønn og vennskap, vi delte ut noen
ryggmerker men avviste også et par søknader der de det gjaldt enda ikke var modne for
merket. Det er umulig å beskrive hvor verdifullt det er å oppleve dette egenhendig, fra sin
egen MC-sal, når man skal forsøke å sitte i lille Norge og lede noen grupper i å bygge opp en
klubb de nesten bare kjenner fra statutter, beskrivelser og de av oss som de har møtt noen få
ganger.
Det ville være løgn å si at alt har gått på skinner – spesielt i Moskva har det vært litt
gnisninger og ulike oppfatninger om hvordan ting skal bygges opp, og det ble nødvendig å
omrokere litt på hvem som skulle være nøkkelpersoner. Så langt ser det ut til at dette har vært
vellykket – gruppa er blitt mer harmonisk innad og har fått mer fokus på å bringe Jesus ut.
De andre gruppene har alle et tydelig Jesus-fokus, kombinert med god kontakt med MCmiljøet i sitt nærområde. De er likevel svært forskjellige: Mens Moskva nok betjener et veldig
bikerpreget miljø, har f.eks. Kursk også god kontakt med ungdomsmiljøene som møtes på
stripa på kveldene. I tillegg er det faktisk flere kvinner som nå er ivrige hangarounds – i
Voronezh er faktisk vår eneste hangaround Svetlana på sin Dnepr med sidevogn. Hun kobler
seg ofte på Kursk, “bare” noenogtjue mil unna. I Zhdanovka, ved foten av Uralfjellene er
gruppa ensten en ren offroadgruppe – ikke vanskelig å forstå etter å ha sett det spesielle, øde
landskapet og selv ha kjørt offroad fjelltur med Adventuren da vi besøkte dem i sommer.
Gruppene følges opp ukentlig på Skype – noen ganger på chat, andre ganger med samtaler, i
tillegg til at alle de russiskspråklige gruppene har nesten daglige samtaler og diskusjoner i et
forum på Vkontakte – den russiske varianten av Facebook, som gjør at den ofteste grunnen til
at undertegnedes telefon vibrerer faktisk er en eller annen russisk melding.
Også Ukraina er sakte på vei framover igjen. Etter at urolighetene brøt ut i 2014 hadde vi bare
kontakt via internett med folkene våre, før vi i september endelig fikk besøkt den lille gruppen
nær Odessa. Gruppen er aktiv, men fordi hverdagen på forskjellige vis, bl.a. økonomisk, ikke
har blitt lettere med den nye situasjonen i øst, får de ikke vært så aktive i miljøet sitt som de
ønsker. Det legges imidlertid opp til at 5 personer skal få ryggmerke kommende sommer, i
forbindelse med et større MC-treff i Cherkasy midt i Ukraina, der vi lager vår egen HR-leir på
treffet. Dette skjer første helg i juni, og det er allerede flere norske HR-medlemmer som
planlegger å bli med på kjøreturen ned dit. Bli med du også!
Ellers registrerte vel de fleste at Litauen har kommet på HR-kartet, etter sommerens besøk på
Pilegrimstreffet. Også her er det to prospects og 3-4 hangarounds, og dette er en gruppe som
ser ut til å vokse stabilt både innad og i kontakten med MC-miljøet i landet. Påsken 2015
besøkte en litt større gruppe HR-folk representert fra både Tyskland, Norge, Sverige og
Russland litauerne, og det ble som vanlig intense men veldig gode dager – et godt avspark for
gruppa der. Det blir aktuelt med et nytt besøk i Litauen i løpet av den bare årstid –
forhåpentligvis i løpet av våren. Også her er det naturligvis mulig å henge seg på.
Tyskerne kommer nærmest litt i skyggen når vi nå skal fortelle om utlandet – og de er det
kanskje også, sett fra vår vinkel. De har nå en stabil egen ledelse, og blir i all hovedsak fulgt
opp i forbindelse med årsmøtet sitt og sommertreffet Turn or Burn (som i sommer blir siste
helg i august, arrangert relativt langt nord i landet og dermed godt tilgjengelig for oss
skandinaver). I tillegg er målet å få til to møter mellom med ledelsen der nede i løpet av året –
i år har det riktignok bare blitt ett. Tyskerne er imidlertid aktive på mange messer og treff, og
betjener et enormt MC-miljø.
“...og enda er det mange vers, men jeg kan ikke flere...” - kanskje litt uheldig å avslutte årets
utlandsrapport med et sitat fra “dyrene i Afrika”, men det er virkelig umulig å gjennom noen
enkle ord gi et inntrykk av hva Gud gjør på mange fronter gjennom vår lille klubb. Om jeg

ikke har fått sagt det før, så la meg si det igjen – ta deg fri noen dager og bli med neste gang
vi reiser på tur. Det er bare umulig å beskrive det du får oppleve når du møter disse andre
grenene av “familien” - for det er det vi er – brødre og søstre med den samme, uendelig gode
himmelske far, og med den samme visjonen om å gjøre mennesker i MC-miljøer overalt
oppmerksom på at han vil være en himmelsk far for dem også.

