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Forsiden! 

 
Godt kledd, men blide: Gunn Inger, Svein Andres & Paal. 

 

Lederens burnout 
 Velkommen til et nytt nr. av One Way.  Det er spennende å være en 
kristen å få lov til å være med i Guds arbeid.  Jeg har alltid vært av den 
mening at det som er bra sikkert kan bli bedre.  Det betyr at jeg ikke 
nærer noe ønske om å være på sted hvil, ei heller betyr det at jeg har 
lyst til å løpe foran Gud.  Flere ganger har jeg ved egne planer prøvd 
nettopp det.  Jesus svikter imidlertid aldri & med vennlig veiledning 
fører han lydhøre på rett spor.  Jeg eller andre kommer sikkert til å 
bomme igjen, men det å gå i hans fotspor, følge den hellige ånds 
veiledning, har imidlertid alltid vært det 
smarteste.   Les Matt. 10.16. 

 
Det er supert når kristne, HR ryggmerkebærere og spesielt vi som er 
ledere, klarer å lytte til hva den hellige ånd ønsker å vise oss.  Vi er 
heldigvis alle forskjellige.  Det er plass til alle og Jeg er i alle fall veldig 
stolt av den fantastiske gjengen vi er.  Takk for øvrig for besøk av folk 
fra Vestfold avdelinga.  En gjeng fra Vestfold var på besøk hos oss, og 
vi har vært på besøk hos dem.  Veldig inspirerende og flott å se 
hvordan de har det både til fest og hverdags.   
  
Stå på og Gud velsigne deg!       

  Hilsen Jon Inge Hanger 

One Way 
Holy Riders Mc Telemark  

Stifta 16/5-1989 

 



 

Nytt fra styret   
Treffsesongen er nå over, og vi har 
hatt noen fine klubbkvelder.  På 
klubbkveldene og på styremøte har 
vi diskutert møtefrekvensen vår.  
Litt spennende sak, fordi det både 
er fordeler og ulemper med møte 
hver uke.   Selv om ikke alle har 
mulighet til å komme vær uke, så 
har vi kommet til at vi vil ha en 
prøveordning på å ha klubbmøte 
hver onsdag fra november til januar.  
Beslutninga ble tatt etter en 
konstruktiv diskusjon på et   Slutten av oktober, men gutta boys var klar for tur til HR Vestfold. 
medlemsmøte, der bl.a. flere fra Vestfold avdelinga også var til stede.  Stort sett har alle de andre 
avdelingene i Holy Riders møter så ofte.  Dette har avdelingene god erfaring med og tonen har gjerne 
vært: ”Alt for lenge til vi kan møtes neste uke”.  I alle fall, kan du ikke komme en gang, så blir det ikke 
nødvendigvis en måned til neste gang vi sees.   Er det faste ting som ofte kommer i vegen, så gjelder 
fortsatt den gamle regelen om at det meste lar seg ordne, bare gi beskjed til leder.  Hensikten er og få 
bedre kontinuitet og samhold. Endelig beslutning om møtefrekvens tar vi på årsmøtet vårt i januar.   
 
Vi fortsetter ellers med Damenes aften første onsdagen i måneden.  Her satser vi på at damene selv skal 
til litt mer ansvar.  Anne Karin vil prøve å koordinere litt og trenger selvfølgelig oppbakning.  Fint å ha 
enkel servering, et tema, samt andakt.  Her som ellers er det åpent for å ta med barn og ektefellene.     
 
Navnstriper til de som manglet er nå kommet.  De som trenger hjelp til å sy de på kan henvende seg til 
skomaker i byen.  Rett plassering er viktig, se bilde øverst på side 1.  Dette må nå alle få gjort snarest. 
 
For å inspirere til økt aktivitet på, setter vi fra neste år av i gang en konkurranse på ”Lengst kjørt” og ”Flest 
Treff”.   Lengst kjørt sier seg vel selv.  På flest treff gir vi et poeng pr treff/Mc fest og 2 poeng ved 
overnattinger.  Blir det likt antall poeng, så vinner den som også har lengst kjørte distanse siste år.  Finn 

derfor frem NMCU kalenderen og 
nullstill tripptelleren. Utdeling av 
premie på neste årsmøte. 
 
En spennende sak er at noen av oss 
begynner å tenke på klubbhus.  Mer 
konkret planlegges mc tur en helg i 
mai/juni.  Valgfri overnatting i telt 
eller hytter.  Tursjefen Svein Andres 
tar imot innspill. 
 

Ønsker du lagringsplass til din MC, så kan du kontakte HR Vestfold og spørre lov til å lagre den der.  Koster 
kun kr. 1500,- og da er du med og støtter søsteravdelinga vår også.    Ring Øystein 934 08 451. 

 
2014 Styret 
Leder    Jon Inge Hanger 
Nestleder / Åndelig leder Bjørn Thore Friberg 
Sekretær   John Richard Friberg 
Kasserer   Jarand Semb 
Prosjektansvarlig  Svein Andres Tovslid  
 

Jon Inge fikk æren av å overrekke Anne Karin og Paal  
ryggmerke på Pilegrimstreffet.  Vi gratulerer og ønsker 
dere all Guds velsignelse i arbeidet dere går inn i. 



 

Sladder 
Hvem skulle tro det, men herr Svein Andres har kjøpt en moderne turer.  Nærmere bestemt en BMW 
1150 boxer, med kåpe, kofferter og greier.  Svein er nemlig ansvarlig for en MC tur vi skal ha i mai.  Han 
har også kjøpt Scala rider intercom.  Redaksjonen har sikre indikasjoner på at han gjerne vil ha med kona. 
 

I høst har Marianne  
finslipt ferdighetene  
sine på Kawa’n.   
 
Gutta i familien later som  
de ikke er imponert, men  
vi i redaksjonen vet bedre.   
Stå på Marianne!   

 
    

     Marianne Semb i farta. 
 

 
Redaksjonen har lenge lurt på hvorfor 
Finni så ofte er på bar besøk.  Vi har 
nå funnet det enkle svaret. 
Med sin Harley Davidsen klarer Finni 
rett og slett ikke svingen ved Gimle 
pub.  Men det skal hederskaren Finni 
ha.   
 Om han ikke er så god i svingene, er 
han en racer til å vitne.  Lykke til 
videre Finni! 
 
 

 Finni bestiller en halvliter Cola på Gimle pub! 
 
 

Ryktene vil ha det til at 
Anne Karin nå har gått 
grundig lei av den vanlige 
bobilen.  Hun mener at et 
feminint touch lett kan 
matche den barske biker 
stilen og dette er hva hun 
da ønsker seg i julepresang 
av sin kjære ektemann.  
Redaksjonen ønsker henne 
lykke til. 
 
      Anne Karins drømme Bo-motorsykkel. 



 

Treff  
Etter en liten opptelling har vi faktisk vært representert på 9 forskjellige MC treff i år.  Flere har overnatta 
på treffa også.  På et par av treffa i august blei det skikkelig ruskevær, men med gode kjøredresser, 
impregnerte telt og presenning til å sitte under, klarte vi oss særdeles godt. 

 
Frokoststund for Telemarksgjengen & Presidenten, på Holy Hills Troll Rally i Fyresdal. 

Takk til Frank & Arne som stod for fantastisk underholdning. 

Program   2014        oppdatert 8/10-14 
- Oppmøtested: Kafeen på GKS / Strømdal gamle skole.  Inngang fra fotballbanen. 
- Ved prioriterte arrangement er det spesielt viktig at alle som kan kommer. Gi beskjed om ikke. 

Dato Kl.   Arrangement     
November 

12  Kl.19  Klubbmøte på GKS.  

19 Kl.19  Klubbmøte på GKS.  Vi ser Route 66 USA film   

26 Kl.19  Klubbmøte på GKS.   

Desember 

1 Kl.19  Styremøte 

3 Kl.19  Damenes aften på GKS. Enkel servering 

10 Kl.19  Klubbmøte på GKS.  Arne viser bilder fra Nordkapp. 

17 Kl.19  Juleavslutning med grøt på GKS.  Svein er kokk.   

Januar 2015 

7 Kl.19  Damenes aften på GKS. Enkel servering 

12 Kl.19  Styremøte 

14 Kl.19  Årsmøte Holy Riders Telemark på GKS. Pri 

21 Kl.19  Klubbmøte på GKS. 

28 Kl.19  Klubbmøte på GKS.  Jon Inge viser bilder fra 2014 

sesongen 

Februar 

2 Kl.19  Styremøte 

13-15   HR Årsmøte i Sverige m/buss!  

Mars 

6-8   MC messe Lillestrøm 

6-8 juni 2015 planlegger vi en sosial 

kjøretur rundt i sør Norge.  Flere 

detaljer følger, men sett av datoen og 

følg med. 



 

Andakt 
Bibelen er en stor og tykk bok på mange sider. Min 

bibel er faktisk på ca 1500 sider. Liten skrift er det 

også, og ikke et eneste bilde. Det er mange temaer 

og emner som er omtalt. Mange ord og fortellinger. 

Alt dette skal vi forholde oss til. Er alt like viktig? 

Jeg tror at ingenting som står i Bibelen er uviktig, 

men det er nok noen ting som er viktigere enn 

andre. Slik er det med budene også. Alle de ti 

budene er viktige, men når Jesus blir utfordret av 

fariseerne i Matt. 22, 34 om hvilket bud som er det 

største, svarer han at "Du skal elske Herren din Gud 

av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 

forstand. Dette er det største og første budet. Men 

det andre er like stort: Du skal elske din neste som 

deg selv".  

 

Enkelte ting er viktigere enn andre. Det er ofte de grunnleggende tingene som er de viktigste. 

Disse tingene er viktigst nettopp fordi de er grunnleggende. Hvis de grunnleggende tingene 

mangler, gir ikke resten mening. Tar du grunnmuren bort fra et hus, faller hele grunnlagt for huset 

bort og huset blir helt ubrukelig. Ingen vil ha et hus uten grunnmur. Det er jo åpenbart og alle 

forstår det. Slik er det også i Guds rike. Hvis vi mangler det grunnleggende, hjelper det ikke hvor 

mye godt og fint vi gjør i livene våre.  

 

Hva er det så som er det aller viktigste i en kristen persons liv? 

Hva er det å være en kristen? Jesus gir oss en liten pekepinn i 

Lukas 10, 38 i fortellingen om Maria og Marta hvor han i vers 

42 sier "Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og 

den skal ikke tas fra henne." Vi trenger ikke å styre og streve. 

Det er ikke noe galt i å gjøre det heller, men vi må først søke 

Gud fordi det er det viktigste. Målet vårt er Himmelen, og vår 

eneste mulighet for å komme dit er gjennom Jesus. Ved at han 

tar våre synder på seg, går vi fri på dommens dag og kan 

spasere, eller kanskje heller løpe, inn i Himmelen. Dette er en 

gave. Ikke noe vi skal betale tilbake. Det er en gave som gis bort 

helt gratis uten baktanker. Vi skal slippe å føle på dårlig 

samvittighet fordi vi burde gjøre et eller annet. Vi skal få lov til 

å være fri, fri til å gjøre hva vi vil.  

 

Guds største ønske er å få være vår far, at vi skal være hans barn. Når dette 

er på plass og vi ønsker det, skal vi få lov til å være med i hans plan. Han 

spør oss på sin stille og rolige måte. Hvis vi er villige, bruker han oss. Hvis 

vi ikke er interessert, bruker han oss ikke. Han er imidlertid like glad i oss 

om vi er villige eller om vi ikke er interesserte. For Gud er det viktigste at 

vi er hans barn. Alt det andre er underordnet dette.  

 

For høsten har jeg en utfordring til dere og til meg selv: Hvordan kan vi bli 

litt bedre kjent med Gud, vår Far?   

 

Ha en fortreffelig høst! 
Svein Andres Tovslid 



 

Baksiden! 

 
 

Takk & Bønn  
Vi takker for: Hva vi har fått være med på denne sesongen.  Vi takker for at Gud har bevart oss 
og hjulpet oss når det har vært vanskelig. 
 
Be for: Presidentparet, Sentralstyret og de øvrige lederne våre.  De av oss som sliter med sykdom 
og plager, enten selv, eller i familien, samt for Mc vennene våre som ennå ikke kjenner Jesus. 
 

 
     Sentralstyret i Holy Riders 
 

Leder / Redaktør: Jon Inge Hanger Mobil: 906 15 126 E-post: johanger@online.no  
På veien for Jesus 

mailto:johanger@online.no

