Valgpresentasjoner til
årsmøte i
Holy Riders MC
13. februar 2016, Bergen

Revisjonsliste
•

Søn. 31.1.2015: Lagt ut sammen med andre årsmøteinnkalling

•

Man. 8.2.2015: Oppdatert med Stein Arilds presentasjon

Sentralstyrekandidater
Karl Lohne, avd. Vestfold
Jeg heter Karl lohne er gift med Linda Lohne. Vi har to barn, Katrine og
Kristoffer. Vi går i Bykirken i Tønsberg (pinsemenighet). Jeg er fra
Konsmo i Indre Agder, men bor i Åsgardstrand og hører til i
Vestfoldavdelingen.
Jeg har gått 3 år på handelsskole og 1 år på bibelskole. Jeg har ett lite firma
og driver med støping av betonggulv til daglig.
Jeg valgte å følge Jesus som 10-åring og har gjort det siden. Livet har ikke
alltid vært lett, men Jesus har alltid vært der - uforanderlig trofast.
Jeg hadde som 18 åring lyst til å ta lappen på MC, men det var ikke helt stuerent så det ble
ikke noe. I 2013 skjedde det ting som gjorde at jeg fikk interesse for Holy Riders. Jeg begynte
på Holy Riders Vestfold september 2013. Det var helt fantastisk å være der. Jeg hadde aldri
kjent et slikt fellesskap, så det ble ganske fort fast å gå der på tirsdager.
Jeg tok lappen på MC i mai 2014.
På Pilegrimstreffet i 2014 hadde jeg et radikalt møte med Jesus som forandret livet
fullstendig. Jeg fikk en brann i hjertet som har styrt livet siden.
Jeg fikk ryggmerke på årsmøtet i Sverige 2015.
I sesongen 2015 har vi sammen med alle dere andre i Holy Riders kjørt rundt på treff, fester
og vært i kaffeteltet. Vi har sammen snakket med folk og fått vitnet for mange om Jesus. Vi er
på klubben og koker kaffe, prater, mekker og lovsynger Gud. Det er en fantastisk tjeneste og
fellesskap.
Jeg brenner for Holy Riders, det vi gjør, står for og vil gjerne få være med i denne tjenesten
for Gud. Jeg tror at personlig tid sammen med Jesus er viktig for å bli fylt av Den Hellige Ånd
slik at Jesus kan strømme gjennom oss og ut til alle de andre motorsyklistene som lengter
etter ham.
Så brødre og søstre, la oss gå inn til Gud og ut til på syklene å fortelle at Jesus elsker dem!
Gud velsigne dere alle!
Hilsen Karl Lohne

Stein Arild Øye, avd. Sydvest
Eg heite forsatt Stein Arild Øye, 31år og vert med i klubben i 10 år til
sommaren. Er ugift, så for dykk som leste årsmeldingen til Vidar, så er eg
eine grunnen til «fast-følge» sakene i styre. Er ein bedehusgutt frå perlå i
Ryfylke, altså Hjelmeland. Utdanna anleggsmaskinrepratør, men jobben
for tiå offshore som serviceteknikar. Samt eit år på bibelskule.
Nå er det blitt 8 år si eg sto i Grimstad og fekk ryggmerket, men har ikkje
tregt eit sekund på den tenesta eg har gått inn i. Jobben min offshore hindre
meg i å ver med på kver klubb-kveld, men derimot så har eg friperiodar
som kan brukast godt. Det har fungert godt med å ver med i sentralstyret
dei siste 4 åra (2 som vara og 2 som fast). Så om klubben og Gud vil, så tar
eg 2 år til.
Eg håpe å sjå folk frelst og ver med å legga til rette for at flest muligt kan ble nådd. Eg er
ikkje nokon talar, men «radl» er eg ikkje redde for. Eine muligheten som eg ser er arbeidet i
HR Racing, og dette er ei målgruppa som sjeldent er å sjå på eit MC-treff. Derfor er det
gledelegt å sjå at det arbeidet er på veg opp etter nokre år med ingen aktivitet.
Håpe me sees i løpet av sesongen søsken.
Med venleg helsning
Stein Arild

