
Avdelingsrapporter til
årsmøte i

Holy Riders MC
13. Februar 2014, Bodafors (S)

Revisjonsliste
• Lørdag 31.1.2015: Første utgave – noen avdelinger mangler.

Aalesund

Aust-Agder

Bergen
To nye medlemmer i 2014 og en utmelding gir netto medlemsmasse på 19 fantastiske 
mennesker. 

Ved vårt lokale årsmøte i februar ble Jorunn, Sigurd og Ronald valgt inni styret. Arne Gustav 
og John Gunnar satt over fra året før. Styret har vært samlet til 11 styremøter. 

Etter turbulens i en konkret styresak valgte Sigurd og Arne Gustav å trekke seg fra styret i 
mai. 

I ekstraordinært årsmøte i september blir Arne Gustav og Rüdiger valgt inn i styret. 

31.mars flyttet vi inn i nytt klubbhus, Godvik bedehus (eller GODvik, som vi kaller det). Vi 
ser på denne flyttingen som et viktig steg videre. Her har vi vekstpotensiale. 

Etter en oppsummering av kalenderen vår og litt gruppering, så ser året slik ut: 

Utadrettede turer, treff og fester og arrangement: 

• Vårmønstring på festplassen med stand. Veldedighetstur med Steel Crusaders. 

• Vårtur rundt Os og Rolvsvåg, To-dagers MC-tur til Karmøy-Hardanger. 

• Hardangertreffet med kaffetelt, Osterøytreffet med kaffetelt. 

• MC-kafé hos HR Nordhordland, 2 runder med blindekjøring på Askøy, 

• Trollrally, Sensommerparty hos Høyangbjørn. 

• Fest hos Askøy MC, Julebord ho Skallebank MC. 

• Klubbesøk hos Hardanger, Askøy, Skallebank og Kyllingen. 



• Vi har av og til hatt besøk av MC-folk på klubbsamlingene våre. 

Arrangement (Internt): 

• På årsmøtet i Trondheim fikk Nils sitt ryggmerke. 

• Søndagsmøte i Betlehem, Dugnad på bedehuset. 

• Rypetur, Pilegrimstreffet og ryggmerkeutdeling til Trine-Lise. 

• Besøk fra sentralstyret av Torgeir og Harald. 

• Sommersamlinger og vintersamlinger med HR Nordhordland. 

• Besøk fra Ukraina og besøk av Anne og Alfred. Avdelingsledermøte i Oslo. 

• 40 bønnemøter før klubbsamlingene gjennom hele året. 

• 50 klubbsamlinger, noen sammen med HR Nordhordland. 

Året ble avsluttet med grøtfest mandag 15.desember. 33 frammøtte, folk fra MC-miljøet og 
fire fra bedehuset var samlet til en fantastisk avslutning på året. God stemning, deilig grøt og 
dessert, en flott fest. I tillegg ble Jon Ivar tatt opp som prospect. 

HR Bergens visjon lyder slik: ”Ingen i Bergen skal være uberørt av evangeliet om Jesus 
Kristus.” 

Vi takker for at Gud berører mennesker i vår by. Og vi er takknemlige til Gud for å få stå i 
hans tjeneste, og ber om hans ledelse videre. 

John Gunnar Kogstad 
Avdelingsleder HR Bergen 

Dalarna
Under året har vi deltagit på olika träffar, rallyn och MC-fester samt en MC-mässa i Västerås. 
Vi har haft en del egna träffar och turer men inte så ofta detta år tyvärr. Som vi gjort de 
senaste åren har vi även i år haft en kontroll på Yrsel MC´s vårrally där vi serverat fika och 
haft hand om lekar. Även under deras årliga sommarträff hjälpte vi också till, då med 
matserveringen. Linda i HR Dalarna körde och vann årets Häxrally, som är ett tjejrally 
anordnat av MCK Touring i Borlänge. I maj månad åkte vi tillsammans på en MC-gudstjänst i
Tierp, anordnad av MC-prästen Mikael Bedrup. Man känner sig välkommen när man besöker 
klubbarna vi har kontakt med och besöken leder nästan alltid till samtal om Gud.

Indre Agder
Indre Agder kan se tilbake på et spennende år i 2014. Det at vi fikk nytt lokale har styrket  
klubben. Vi er 11 medlemmer innmeldt sentralt, og 21 innmeldt lokalt i 2014. 

Indre-Agder startet med snøscootertur på Hekkfjellet en lørdag i mars med påfølgende 
kafèkvelder og rebusløp på Skjækan. Vi samles som før på onsdager i partalsukene.



I juni inviterte ”Guttene” i klubben andre MC-førere til en felles tur til Kristiansund. En 
særdeles vellykket tur med 10 sykler i følge. Også dette året har vi besøkt ulike 
ungdomsarrangement, samt pizzakvelden i Søgne, Pilegrimstreffet i Sarons Dal og Troll Rally
i Fyresdal.

Og tradisjonen tro i november: Årets Rekefest! Og gledelig var at siden det ble så mange 
påmeldte, ca 90, flytta vi arrangementet til nabohuset, Betesda. Det ble en fin kveld, der Dag 
Arne Saltnes var med oss med sang og vitnesbyrd. Overskuddet for kvelden var på ca.7.600,- 
som gikk til Lars sitt prosjekt i Ghana. 

Vi ser fram til en ny sesong i 2015!

Med vennlig hilsen
Ole Kristian Øydna

Lyngdal Lister
Da var enda et år forbi og det er tid for å oppsummere det som har skjedd i avdelingen i løpet 
av året.

Medlemstallet har økt fra 13 til 14, og vi har også fått en ny ryggmerkebærer i 2014.

Vi har klubbkveld hver torsdag kl 1930, og samles da til åndelig og sosialt samvær i 
klubbhuset på Kvavik industriområde. 

I februar arrangerte vi lokalt årsmøte, og det ble da bestemt at vi skulle bytte navn fra Lyngdal
til Lister, da dette på en bedre måte beskriver området som avdelingen vår dekker. 

I mai hadde vi informasjonskveld om klubben på Englevakten kafé i Flekkefjord. Det ble da 
laget reportasje om klubben i avisen Agder og senere i avisen Lister.

Vi har i løpet av sesongen vært representert på følgende treff: Evjetreffet, Lyngdalstreffet, 
Blues Biker treffet, Pilegrimstreffet og Aust Agder treffet. Vi har også deltatt på andre 
arrangementer, som fest hos Harley Riders, vårmønstring i Farsund, pizzakveld i Søgne, MC-
gudstjeneste i Farsund, innvielse av nytt klubbhus og rekefest hos Indre Agder, grøtfest hos 
Sørlandet og Sydvest.

Vi har også hatt privat klubbsamling i Flekkefjord, kjørt div turer sammen som avdeling og 
kjørt turer sammen med andre.

I august deltok vi med vakthold og vitnesbyrd på Fjord-Rock i Flekkefjord.

Tradisjonen tro arrangerte vi grøtfest i desember på klubblokalet vårt. Her ble de nærmeste 
HR-avdelingene og andre lokale klubber invitert.

Da gjenstår vel bare å ønske et velsignet nyttår og en super MC-sesong på veien for Jesus.

Hilsen fra avd. Lyngdal

Nordhordland
I 2014 har følgande personar utgjort styret i HR Nordhordland:



Leiar: Andreas Aasgard

Nestleiar / husansvarleg: John Olav Aasgard

Styremedlem: Trond Ytreland

Styremedlem / skrivar: Nora Gjerde

Varamedlem: Øyvind Undal

I 2014 har me satsa på å ha klubbkveldar annankvar veke fram til vårmønstringa, dvs. ut april.
I vintersesongen har me samlast meir på klubbhuset enn heime hos kvarandre. Denne 
sesongen har me igjen satsa på MC-kafé i tillegg til fellesturar til torget. Me har også vore 
medhjelparar pål 2 “veldedighetsturar” saman med klubben Steel Crusader i Bergen. I den 
forbindelse har me solgt kaffe og vafler og knytt vennskapsband spesielt med denne klubben. 
Me har generelt sett hatt ei økning av besøkende på MC-kaféen; til tider har plassen utanfor 
klubbhuset nesten vorte for liten.  MC-kafé hadde me til utgangen av august, fordi dette var så
populært i miljøet. Dette gleder vi oss over, og det er fleire grunnar til at klubbar eller 
enkeltpersonar velger å leggja turen innom MC-kaféen til Holy Riders.  Noko er at me er blitt 
flinkare til å markedsføra oss ved å leggja hendinga ut på Facebook, og me har vore meir 
aktivt ute i miljøa både på Shellen, på treff, og på torget, i tillegg til dynobenken og sist men 
ikkje minst dei gode vaflene til Liv. Me ser at ting skjer, når me ber om det og går i tru. 

I klubbhuset er det skjedd mykje godt nytt, me har fått innstallert ny varmepumpe.  Me har 
fått innlagt vatn og me heldt på å samla inn pengar for å skifta til nye glas i salen.  

Me har hatt eit tett og godt samarbeid med HR Bergen. I april arrangerte me Regionsamling, 
men pga. kollisjon med andre arrangement vart det kun HR Bergen pluss ein god representant
frå Sydvestavdelinga, nemlig Wenche Jess, som var med.  Me var på vårmønstringa saman 
med HR Bergen og kjørte det same opplegget som foregåande år, med stand og utdeling av 
bikerbiblar i finaværet.   

Me har arrangert to gudstenester i år, ein i Lindås Misjonsmenighet i mai og ein i september 
på Eben Eser, Fammestad.  Dette er kjekt, god reklame for oss og ei utfordring for den enkelte
mhp. vitnesbyrd og taler.

I mai reiste me 4 damer frå Nordhordland og Bergen på rypetur.

Me deltok på Hardangertreffet saman med HR Bergen i eit nydelig vær og det vart mange 
gode samtaler i kaffeteltet og rundt om på treffplassen. 

Generasjonsrally på Seim vart avlyst i år, og me deltok difor ikkje der.

I juni reiste me på Pilegrimstreffet i Sarons Dal, Kvinesdal. Dette er prioritert for oss, nokon 
tok sjøvegen og andre over fjellet. Det var heilt topp vær og tørre vegar og mykje gode 
Holyfolk samla, kva meir kan ein ynskja seg?  

I august deltok me saman med HR Bergen på Osterøytreffet.  Me var representert 
fredagskvelden og været var nydelig der me sat på benkar rundt båltynna utanfor kaffeteltet.  
Mange gode samtaler utover kvelden og natta. 

I oktober hadde me ein representant på avdelingsleiarmøte i Oslo.

Vidare hadde me ein vellukka basar med fullstappa hus den 26. oktober.   Loddbøkene var 
klare allerede i juni slik at me kunne selja i heile sesongen.  Etter basaren sat me att med eit 
overskot på ca. kr 34.000,-. som er litt betre enn i fjor. 

Vårt motto er:  Me ynskjer å synliggjera Jesus der me ferdast!



Referent
Nora Gjerde

Nordvest
2014, et fabelaktig år for oss i Nordvest, for det var jo da vi startet våre samlinger. President 
Harald og visepresident Øystein var på besøk og presenterte Holy Riders på et møte i Fræna 
pinsemenighet i slutten av januar, og vi hadde et møte med interessenter etterpå. Siden har vi 
møttes en gang i uken utenom Pilgrimstreffuken og romjula.

Nordvestgjengen (8 stk.) har bestått av Arild, Rune K., Arne, Lars Peter, Eva, Jens, Eli. Rune 
Å. kom for fullt i Juni da han kom hjem fra bibelskolen og som «læregutt» i 
Sørlandsavdelingen. 

Eli har vært kontaktperson mot sentralstyret og leder etter årsmøte i september. Styret 
forøvrig har bestått av Rune K. (kasserer), Eva (sekretær), Rune Å. (styremedlem), Arne og 
Arild (vara).

Vi har brukt kveldene på førvinteren til å bli kjent med hverandre, be sammen og snakke/terge
hverandre og MC prat. Vi møttes i peisestua til pinsemenigheten i Fræna.

Når sesongen kom var det ut på tur som var viktig, og vi har kjørt rundt omkring i vårt 
fantastiske fylke, vært på besøk hos hverandre og vist oss frem både liggende i rundkjøring og
på toppen av Trollstigen.

Vi fikk dratt på treff som Veteranklubbens fårikåltreff, Hagerock på Vestnes, Pekaltreffet på 
Averøy, MC-kaféer, bil og motorsykkelens dag i Kristiansund, høsttreffet Atlantic Riders og 
førjulstreff på Haubokk MC.

Når senhøsten kom og vi måtte trekke inn, var vi så heldige å få leie lokalene til 
Amcarklubben i Molde, midt i smørøyet, for der ligger crossbanen med stor aktivitet, Molde 
MC og NMK og nå også Holy Riders Nordvest.

Gud er god og vi gleder oss til å oppdage hans planer for 2015

Oslo

Skåne

Småland

Sydvest
I 2014 har følgende personer utgjort styret i Holy Riders Sydvest:

Leder: Magnus Bru
Nestleder: Svein Birkeland
Økonomiansvarlig: Oddmund Solheim
Sekretær: Torstein Obrestad Fuhr
Husansvarlig: Hallvard Bergsholm
Varamenn: Kjell Erik Lura og Knut Erik Hollund

Styret har hatt i alt 7 styremøter siden sist årsmøte.



Aktiviteter som har vært utført i 2014:

Årsmøtet lokalt i januar.

Weekend til Lunden. Stor deltagelse av både store og små, også fra andre avdelinger. Rune 
Enstad underviste. Charlotte Hansen og Øyvind Aarsland ble tildelt undermerke og 
prospectstatus.

Vårsleppet 1. mai i regi av Jæren MC. Her deltok flere som kryssvakter og deltakere. Vi 
hadde også dynobenk på endestasjonen på Bryne. 

Joker Run 1. mai. Vi var tilstede på Gypsy Joker MC sitt årlige run for første gang(?)

Vi har hatt kaffitelt på Sagatreffet til Stavanger MC og Sandnes MC sitt Fulltreff, og fått 
mange fine stunder og samtaler her. Også her har vi hatt besøk av medlemmer fra andre 
avdelinger.

Vi var godt representert på årets Pilegrimstreff i Sarons dal, Kvinesdal, der Charlotte Hansen 
og Wenche Jess var en del av lovsangsteamet som velsignet oss under hele treffet.

Holy Riders Sydvest har også vært representert på Aust-Agdertreffet, EMC i Portugal, 
Trollrally, samt en gjeng cowboyer som reiste til USA for å kjøre Route 66. Holy Riders 
Østfold sin Grisefest, Rekefest i Indre Agder, Grøtkveld hos Lister.

Holy Riders Sydvest har også vært tilstede på flere fester/klubbesøk hos bl.a. Sandnes MC, 
Jæren MC, Pus MC, Hells Angels MC Stavanger, Hells Angels MC Oslo, Gypsy Joker MC, 
Predators MC, Boneshaker MC, Devils Choice MC, White Horn MC, Conquest MC, Harvest 
MC.

Det har også blitt arrangert møtehelg med basar, talere var Helge Flatøy og Keth Annbjørg 
Kristoffersen.

I desember hadde vi den årlige julegrøten, her var det fullt hus og god stemning. 
Her fikk Ommund Skaar, Sissel Skaar og Geir Bredenbekk utdelt undermerke og status som 
prospect.

Ellers har det vært jevnt og trutt oppmøte på klubbkvelder hele året.

Holy Riders Sydvest ser fram til en ny sesong i 2015!

Torstein Obrestad Fuhr
Referent
Holy Riders Sydvest

Sørlandet
Dette var det 7. året som avdeling Sørlandet. Enda et innholdsrikt og begivenhetsrikt år på 
veien for Jesus! Vi har hatt klubbsamlinger hver uke, og klubblokalet er fortsatt på Rosseland 
bedehus, mellom Søgne og Kristiansand.

Vi opplever et stort knippe av fantastiske og engasjerte mennesker som kommer trofast hver 
onsdag, både gamle og nye som er med å styrke fellesskapet med Jesus i vår avdeling.



Ved utgangen av året er vi 32 medlemmer. I år har vi fått 5 nye ryggmerkebærere. På årsmøtet
i Trondheim: Jon Thor, Linda, Wenche og Per Finn. På Pilegrimstreffet fikk Thorstein sitt 
ryggmerke. Stolt av dere alle! All velsignelse på veien for dere alle!

Også i år fikk vi æren av å kunne invitere MC-venner på pizzakvelden i Søgne, i år på 
Gunders Kafe. Som lokalpresse skrev i sin omtale: Over 300 motorsykler inntok Gunders for 
gratis pizza. Det er nok ikke bare gratis pizza og motorsykkel som lokker. Det er noe med 
miljøet og det vi står for, dere! Per Finn delte vitnesbyrd og Linda sang. Det gikk ikke en sjel 
derfra uten å ha fått noe nytt av påfyll i hjertet. Ja, noen gikk også derfra med for mye påfyll i 
andre kroppsdeler . Jo større regningen blir, jo gladere vi blir!

Pilegrimstreffet ble også i år arrangert like rundt svingen for oss, og det var en fryd å kunne få
være med på tilrigging og forberedelser. Og det var stort å se at mange av de MC-vennene vi 
hadde invitert faktisk kom!

Aust-Agdertreffet er jo en slager, og også i år var det herlig å kunne stå sammen med Aust-
Agderavdelingen i å arrangere. Det var i år ca. 220 innmeldte. Folket koste seg, selv om vi 
fikk årets storm midt i fleisen. Strømmen var borte mesteparten av lørdagen, og telter blåste 
over ende. Noen feiga ut og trakk inn i hytter! Mens vi andre koste oss over at vi nå hadde fått
innlagt basseng i teltet. Men uansett var det herlig å få lov til å være med på, dere! Takk til 
treffkomiteen som gjør dette flotte arrangement og gir oss oppgaver slik at vi kan ta del i 
herligheten 

På klubbkveldene er lokalet til tider sprekkeferdig (nærmest som en surra svinestek) av 
forskjellige MC-venner, frelste og ufrelste. Dette er inspirerende, og det er da vi forstår at det 
er Jesu ånd som virker! For å ta opp klubbsaker har vi måttet arrangere egne kvelder første 
mandag i måneden. Fantastisk !

Vi var med og arrangerte MC-gudstjeneste i Farsund med Salvation Army MM. Et flott tiltak 
som trakk folk og frister til gjentakelse.

I år har Oddvar startet opp bibelundervisning på onsdager før klubbmøtene. Det er blitt en 
flott gjeng der som starter kvelden med komper før åndelig mat inntas. Torgeir har også hatt 
flere undervisningskvelder gjennom året. Disse tiltak er med på å styrke oss i tjenesten vår!

På høsten stilte bussjåføren med det gode humør, Paul, opp med en buss og vi fikk fylt den 
opp og dro til Oslo på avdelingsledermøte. En viktig og flott tur som vi prioriterer!

 Festgeneralen Bjørg sto også i år i bresjen for å organisere grøtfesten. Grøtkongen Odd 
sveivde sleiva og sammen gjorde vi det til den fine festen. 140 mennesker kom for å dele 
kvelden med oss! Eva og Per Finn delte sterke vitnesbyrd. Den islandske trubadur Jon Thor 
dro gitaren og sangstrupa Linda tok oss inn i julestemning. Julenissen Alfred delte velvillig ut 
gavene på lotteriet. Altså en god oppskrift på en god kveld der Jesus var med.

Vi har også deltatt på mye annet i MC-miljøet, og har også i år vært litt rundt på 
ungdomsmøter, teltmøter og menigheter for å fortelle om vår tjeneste og be om forbønn. Det 
vi opplever er at vi inspirerer, sier de! Pågangen til å ville ha oss på besøk har til tider vært så 
stor at vi dessverre har måttet takke nei noen ganger.

Det er selvsagt så mye annet vi har opplevd i 2014 som ikke er nedtegnet her. Og det er en 
god tanke at vi opplever så mye at det kunne fylt mange ark ;-). Jesus er med HR!  



Det er et privilegium for oss i styret å kunne stå sammen med dere i tjenesten! Gud velsigne 
dere alle!

På veien for Jesus!                                           
Arne Ramsland på vegne av styret i avdeling Sørlandet. 07.01.15

Telemark
Porsgrunn 12.01.2015

Året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå med mye bra i Holy Riders Telemark.

2 Telemarksmedlemmer mottok ryggmerke, og dette var stort for oss.  

Det har vært et år med en fantastisk sommer og en fin høst.

Vi har hatt flere kjøreturer i området, Kragerø, Brevik og Bø, samt dagstur til Tuddal, og flere
besøk til MC-samlingsstedet på Vindfjelltunet. Bjørn Thore sto også for 2 flotte bryllup i MC-
miljøet, hvor Guds ord ble forkynt til mennesker som sjeldent får høre evangeliet. Det ene var
hos Coffin Cheaters og det andre hos Ludvigs MC.

Klubben har i dette året deltatt på en rekke MC-treff og arrangementer, og det er fint å se at vi
er aktive på mange områder. Dette bidrar til at Det glade budskap bringes ut til MC-folket, 
og det er jo det som ligger våre hjerter nær og som er klubbens hovedhensikt.

Vi har også hatt mange flotte klubbkvelder, og vi har feiret vårt 25-års jubileum for Telemark 
og Vestfold (TELEVEST) på behørig måte. På MC-messa hadde vi også en fin stand og fikk 
profilert klubben på en fin måte. Det var godt oppmøte med Holy-folk og vi fikk mange gode 
samtaler med MC-folket.

På motorfestivalen «Hestekrefter 2014» deltok vi med arrangering av bikergudstjeneste og 
egen stand for Holy Riders. Her var det mye flott å se på både på 2 og 40 hjul. Du kunne også 
bli med på en båttur i over 100 knops fart, eller bare nyte båtracet i Porsgrunnsælva.

Vi har også vært representert på Evjetreffet, Tønsbergtreffet, Slowriderstreffet, Seljordstreffet,
Hortentreffet, Aust-Agdertreffet og Troll Rally. Mange av stedene fikk vi rike muligheter til å
vitne om Jesus på en personlig og naturlig måte.

Både damenes aften og grøtfesten blei en stor suksess.  Flere stykker fra avdelinga fikk også 
deltatt på avdelingsledermøtene, og vi ser at det er viktig å være tilstede der. Her håper vi at vi
kan bli enda bedre i 2015.

Pilegrimstreffet: 19 stk fra HR Telemark dro til Kvinesdal denne helga. Det ble en flott 
samling med mye vitnesbyrd og god stemning. 

I 2014 fortsatte Jon Inge med flotte innlegg i vårt lokale medlemsblad One Way og Facebook.

Ved årets slutt var vi 25 stk. hovedmedlemmer i avdelinga.

Styret har jobbet godt, og har hatt 9 styremøter. 

I tillegg har vi hatt årsmøte lokalt og deltatt på Årsmøte sentralt i Trondheim.



Vi takker Jon Inge Hanger, som har vært leder, for alle SMS'er som han har sendt ut for å 
minne oss om klubbkvelder og turer med mer. Han gjør en utrolig god jobb for Gud og HR. 
Takk også til dere andre i styret for innsatsen. 

Takk til Grenland Kristne Senter for at vi får ha våre klubbkvelder der. Takk til alle 
medlemmer i avdelinga som stiller opp for klubben vår. Vi er stolte av dere.

For styret i HR avd. Telemark
sekr. John Richard Friberg

Trøndelag

Vestfold
2014, året da det meste ble annerledes for oss. Fra å ha vært en liten gjeng på 12- 13 
medlemmer i 10 år, har vi det siste året økt medlemsmassen, slik at vi nå er 30 medlemmer. 
Vi startet året med samlingssted i Jan Martin Øvlands regnskapskontors lokaler. Der var det 
plass til oss, og trivelig på mange måter, men vi lenget etter et mer egnet sted, både for oss 
selv og de som ønsker å besøke oss.

Hjem fra en klubbsamling delte undertegnede et hjertesukk til min kjære kone om at nå må vi 
virkelig be Gud om å hjelpe oss til et nytt klubblokale som kan gi oss større frihet til de 
aktivitetene vi ønsker å fylle et klubblokale med. Svaret kom innen to timer etterpå i form at 
en telefon fra en av lederne for Norsk Luthersk Misjonssamband i Sandefjord. Et kjellerlokale
i den gamle margarinfabrikken sto ledig, etter at NLM hadde kjøpt lokalene i 1. etasje for å 
innrede som ny misjonssal. Resten av historien kjenner de fleste, og vi har nå hatt gleden av å 
innrede og benytte våre 200 kvm. kjellerlokale i Peder Bogensgate 4B i Sandefjord. 
Klubblokale, kjøkken, verksted og toaletter har ført til en helt ny vitalitet og glede i arbeidet i 
avdelingen.

Vi har ikke «sviktet» Vindfjelltun på tirsdager heller, men har klart å være tilstede der også på
fine kvelder i sesongen. Vi har fått både i pose og sekk, med et lokale med masse potensiale, 
en ivrig medlemsmasse og gode samlinger på tirsdagskveldene. Noen turer har det også blitt, 
både arrangert av avdelingsstyret, i tillegg til private initiativ i avdelingen.

Det åndelige og sosiale fellesskapet i avdelingen er godt, og vi kan se tilbake på en grøtfest 
med 67 deltakere, der god stemning, ivrige quizdeltakere og lydhør forsamling under 
andakten satte kvelden. Ellers har vi hatt pizzakveld og andre samlinger godt besøkt av våre 
venner i MC-miljøet. I starten av sesongen fikk vi en knallåpning med NMCU sin «Se oss-
aksjon,» der vi, sammen med Sandefjord MC, hadde ansvaret for kortesjen som endte opp 
med fellessamling på brygga i Tønsberg. Deretter ble det vaffel og kos i solveggen i Peder 
Bogensgate 4. Stedet har allerede blitt, og vi håper på enda mer, et samlingssted for flere enn 
oss som er medlemmer i avdelingen.

Enda mye mer kunne vært nevnt, da vi har vært representert både på treff og fester, vi har på 
tross av eget klubblokale forsøkt å være der MC-folket er både i Helgeroa og på brygga i 
Tønsberg. Vi har fått vitnesbyrd om at avdelingen har fått mye å bety for enkeltmennesker, og
dersom vi i tillegg får oppleve i enda større grad at mennesker blir født på ny og får «se Guds 
Rike,» så er vi akkurat der vi opplever Gud vil ha oss.



Noen tørre tall til slutt; Vi er som sagt 30 medlemmer, vi har et styre på 3 medlemmer pluss 
vara, og har arbeidet oss igjennom 51 saker i løpet av 2014. Økonomien går i følge 
regnskapsansvarlig særdeles bra. Vi gleder oss enormt til en ny sesong, som så smått 
begynner å banke på døren.

For styret i HRMC Vestfold

Rune Enstad
avdelingsleder.

West
Vi er en fin gjeng på 15 medlemmer. Vi startet opp året med å besøke skoleskipet Gann, som 
lå til kai i distriktet. Der presenterte vi klubben for elevene. Noen i klubben sjekket skipet noe 
grundigere, da 3 av medlemmene våre skal være med skoleskipet til Isle of Man med Sydvest 
i 2015. 

Weekend til Lunden med Sydvestavdelingen er et høydepunkt i året, som mange av oss også i
2014 var med på. 

Nytt av året var at vi satset mye på å arrangere minikonsert med Dag Arne Saltnes i 
Åkrehamn sentrum i tilknytning til Glade Mai-dagene der. Konserten og arrangementet gikk 
kjempebra å arrangere, men det kom ikke så mange som vi hadde håpet, og de fleste av de 
som kom var i en annen målgruppe enn dem vi ønsker å nå ut til. Det krever en god del å 
arrangere noe slikt, så vi er usikre på om vi gjør dette igjen.

Klubben fikk også en utfordring til å komme til en menighet i Haugesund og avlegge 
vitnesbyrd en søndag under gudstjenesten. Menighetens ungdom hadde kommet med ønske 
om å få besøk av Holy Riders, da de synes vi er modige som kjører med korset på ryggen. 
Dette besøket var en svært positiv opplevelse for oss i klubben og menigheten som fikk 
besøk.

Vi har hatt medlemmer som deltatt på noen treff i sommer (Hardangertreffet var det mange 
som var med til), og vi har, som vi har gjort flere år nå, kjørt følgesykkel på et lokalt 
sykkelritt, og gjennom det fått noen kroner i klubbkassen.

Klubben har fått en ny undermerkebærer. Noe vi gleder oss over. 

Vi avsluttet året med å delta på grøtfesten hos Sydvest.

Sent i høst sa vi opp vår leieavtalen der vi har vært de siste årene. Bedehuset vi har leid har 
vært stort og kaldt (oppvarmingen av huset har ikke vært god vinterhalvåret), og lokalet har 
ikke fungert slik vi hadde ønsket. Vi har nå mot slutten av året funnet et svært godt alternativ. 
Formaliteter gjenstår, men vi har tro for at det ordner seg og at vi får leie oss inn i nytt hus i 
februar 2015. Klubbhuset vi har hatt de siste årene har ligget til hovedvegen med kjempestor 
trafikk, uten at nesten noen stopper og kommer innom. Neste år vil vi satse mer på å komme 
oss ut og på hjul. 

Holy Riders West
Arvid 

Østfold
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