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Revisjonsliste
• Lør. 26.1.2013: Lagt ut sammen med andre årsmøteinnkalling.

• Søn. 27.1.2013: Ferdig utgave: Resterende valgpresentasjoner tillagt.

Presidentkandidater

Bjørn Thore Friberg, avd. Telemark
Hei

Mitt navn er Bjørn Thore Friberg, bor i Skien og er 55 år gammel. Gift 
med Judit og vi feirer snart 32 års ekteskap. Vi har begge vært med i Holy 
Riders i ca 12 år.

Utdannet byggmester og drev eget firma i en del år. Vi ble frelst i 1980. 
Har jobbet i mange år i menigheter. Siste 15 år som pastor i Grenland 
Kristne Senter på full tid. Dette er en spennende og givende jobb som jeg 
elsker. 

Mitt engasjement i Holy Riders tok en ny vending for ca. 3 år siden. Telemarksavdelingen var 
i hvilemodus uten samlinger. Opplevde at Herren talte til meg om å engasjere meg i klubben. 
Dette gjorde jeg og samlet 5 av oss og delte det Gud hadde lagt på mitt hjerte. Ble valgt til 
leder, og klubben har i dag ca 25 medlemmer. 

Holy Riders er en klubb som Gud har reist opp og mange har gjort en fantastisk innsats. 
Opplever selv en stor glede over å være med i klubben. Har vigselsrett og har fått lov til å vie 
4 par på MC-treff, og et til er avtalt.

Hvorfor søke på presidentstillingen?

Glad i Jesus, mennesker og klubben. Mange års erfaring som leder. Rune skriver at du må ha 
et kall fra Gud til å være president. Det er sikkert riktig. Opplever selv at Gud har lagt 
klubben på mitt hjerte. Dette har bare forsterket seg det siste året, derfor er jeg frimodig og 
søker på stillingen. 

Hva med tid?

Snakket med lederskapet i menigheten jeg er ansatt. Kan frigjøre tid der og med Holy Riders 
Telemark. Overlater lederansvaret til Jon Inge Hanger. 

Målsetningen er å se Holy Riders vokse og utvikle seg.



Harald Vatne, avd. Sørlandet
Hei! Jeg skal prøve å si litt om hvem jeg er for dere som ikke kjenner meg. 
Mitt navn er Harald Vatne og kommer fra Kristiansand. Jeg er 44 år og har 
vært gift med Anita i 16 år nå  Vi har ingen barn, men en hund som heter 
Anton, og vi bor i Kristiansand. Jeg har vært med i Holy Riders MC siden 
1987 og tilhører nå avd. Sørlandet. Vi var meget aktive i klubben i alle 
årene fram til avd. Kristiansand ble lagt ned i september 1999. Etter dette 
var jeg av og til med på klubbmøter i avd. Aust-Agder, fram til avd. 
Sørlandet ble etablert.

I to perioder, 1995/96 og 1997/98, satt jeg som president i Holy Riders MC. Da var jeg med 
på å videreføre arbeidet med å bygge opp klubben som tidligere presidenter og sentralstyrer 
hadde startet. Anita og jeg giftet oss i 1996, og vi stod sammen i tjenesten fram til 
presidentskifte på årsmøtet i februar 1999. Da hadde vi nettopp kjøpt oss hus. Jeg så at det 
ville ta mye tid å restaurere vårt nye hjem, og jeg valgte å prioritere familie og hjem og ikke 
stille til gjenvalg som president. 

Anita og jeg tilhører Salem Misjonskirke i Kristiansand (www.salem.as). Der har jeg fått være 
med på å bygge opp barnearbeidet og vært søndagsskolelærer. Dette har jeg drevet på med 
siden jeg gikk av som president i 1999.

Av yrke er jeg utdannet elektriker. Rundt år 2003 startet jeg opp for meg selv for å jobbe med 
ungdom som slet. Jeg leide meg ut mot barnevernet og tok oppdrag der jeg fulgte opp 
ungdom - en til en – det vil si en ganske tett oppfølging av ungdommen og hjemmet. 
Oppdragene var stort sett oppfølging av ungdom som slet med rus, vold, psykiske lidelser, 
osv. Hadde også oppdrag i denne tiden som håndtverker, og leide meg ut til andre firmaer. 
Drev med dette i ca 7-8 år. Har nå begynt i Jernbaneverket som elektriker.

Jeg er en trygg person som vet hvor jeg står som kristen. Jeg ønsker at andre skal lykkes, og at 
folk finner sin tjeneste i klubben. Det er utrolig sterkt når nye mennesker blir frelst i 
avdelingen og ser hva som vokser fram i dem av tjenester og gaver.

For meg er tjenesten som president i klubben bare en del av det å være med i klubben på lik 
linje med hvem som helst i avdelingene. Det er en tjeneste der Gud vil gi visdom og ledelse, 
og der de som er i sentralstyret skal være lydhøre for hvor Gud vil ha klubben. Vi som 
mennesker kan fort tro at vi vet hva som er best, men jeg har lært at hvis Gud lukker en dør og 
åpner en annen, da bør jeg ikke prøve å bryte opp den døren som ble låst, men gå den veien 
Gud leder oss. 

Grunnen til at jeg nå stiller til valg er at flere personer uavhengig av hverandre har blitt 
minnet på at jeg skal stille til valg som president.  Det skal sies at jeg ikke hadde tanker om å 
stille til valg som president i Holy Riders MC for en måned siden. Jeg har gått mange runder 
med meg selv i denne tiden, pratet mye med Anita, og har luftet det for avdelingen, 
menigheten og cellegruppen min. 

Siden dette er en stor jobb/tjeneste, har jeg også snakket en del med en som jeg har stor tillit 
til (mentor). I samtale med han har jeg fått bekreftelse på at han mener jeg er skikket til 
tjenesten, men at jeg selv må finne ut om jeg skal stille til valg. For ikke å trekke dette så 
langt ut, så har jeg og Anita funnet ut at jeg stiller til valg som president på nytt.

Jeg er utrolig glad for at Holy Riders har en bønnetjeneste som fungerer, og oppfordrer dere 
som er med der - og alle sammen faktisk - til å være med å be om Guds ledelse i dette valget, 
og fortsette å be for den som blir valgt som president. Jeg vet av erfaring at det kommer til å 
bli en tøff tid for den som blir leder, da Holy Riders er en spydspiss som heiser flagg for Jesus 



inn i verdslige miljøer. Her vet jeg at djevelen vil prøve å ødelegge der han kan for den som er 
i ledelsen av klubben.

Hilsen Harald

Sentralstyrekandidater

Magnus Skartveit, avd. Sydvest
Mitt navn er Magnus Skartveit og gift med Ruth som også er aktivt med i 
Holy Riders. Jeg tilhører avd. Sydvest, er 58 år og jobber for tiden på et 
behandlingssenter for tunge rusmisbrukere.  

Jeg har sittet i sentralstyret i 7 år. Foruten å være regionskontakt, har jeg 
bl.a. vært rekvisitaansvarlig og ansvarlig redaktør for Power fra 2008 og 
frem til i dag.

Når jeg nå stiller til valg igjen, er det ut fra et ønske om å tjene Jesus. 
Tiden i sentralstyret har til tider vært krevende, men det har vært velsignet 

å få være med å lede en klubb som Holy Riders. Holy Riders visjon ”på veien for Jesus” er 
virkelig min visjon også. Jeg brenner for at vi skal være synlige ut i MC-miljøet,  – ”være en 
velduft for Gud på et hvert sted, i det vi holder frem Guds ord (2. Kor. 2)”. Jeg ser på Holy 
Riders som et av Guds redskaper for å nå mc-folk med evangeliet. Min motorsykkel, som for 
øvrig er en Triumph Thunderbird, ser jeg på som min ”talerstol”.   

Om årsmøtet stemmer meg inn for to nye år, ser jeg det som et tegn fra Gud om at jeg fortsatt 
skal tjene Ham ved å være en del av sentralstyret. Så stem i henhold til det Gud minner deg 
om.

Med kjærlig hilsen
Magnus Skartveit

Bernt Frustøl, avd. Sørlandet
Jeg heter Bernt Frustøl er med i Holy Riders Sørlandet . Gift med Ingunn å 
har to sønner Vegard og Kjetil.

Jeg har sittet i sentralstyret i 2 år, det siste året har jeg hatt ansvar for 
regnskapet.

Jeg ønsker å stille til valg for 2 nye år.

Mvh. Bernt Frustøl

Øystein Trøen, avd. Vestfold
Mitt navn er Øystein Trøen, er gift med Ann Mari Helleve. 
(Bønneringsleder i Holy Riders). Jeg er 54 år. Vi er begge tilknyttet Holy 
Riders avdeling Vestfold. Vi bor i Kodal ved Sandefjord. Vi har 5 barn fra 
12 til 29 år.

Jeg jobber i Norgesgruppen, Asko Transport som logistikkoordinator på 
ferskvarer. Har jobbet i dette fagområdet siden 1985.

Jeg kom med i Holy Riders i 1997 og fikk ryggmerket i 2000. Har tidligere 
vært med i lokalstyret i HR Vestfold.



Jeg har vært med i Sentralstyret i de 3 siste årene. De 2 første årene som regionskontakt og 
arrangementsansvarlig. Det siste året som arrangemenstansvarlig (treffsjef bl.a.) og 
Visepresident. Når jeg nå stiller til valg igjen er det fordi jeg ønsker å tjene Jesus, og fortsatt 
være med å lede klubben på den veien Herren vil ha oss.

Både Ann Mari og jeg ønsker at Holy Riders skal være et viktig redskap i å spre evangeliet 
om Jesus ut til våre venner i MC-miljøet også i tiden som kommer. Ann Mari og jeg ønsker å 
være åndelige "spydspisser" ut mot MC-miljøet og vi ser at vi gjør det best når vi står sammen 
i dette arbeidet og samtidig holder oss grunnfestet i Guds Ord. 

Hvis årsmøtet stemmer meg inn, vil jeg "stå på" for jesus og HR. i to nye år!

"På veien for Jesus" 
Kjærlig Hilsen
Øystein Trøen

Stein Arild Øye, avd. Sydvest
Eg er ein bedehusgutt på 28 år frå Hjelmeland i vakre Ryfylke. Har vert 
medlem i HR og avd. Sydvest i 6,5 år nå. Eg føle meg virkelegt heima i 
HR, både lokalt og sentralt. Eg jobber offshore og føler til tider eg går 
glipp av mykje, men tilbake får eg engasjera meg endå meir når eg er 
heima p.g.a. eg ikkje ska på jobb dagen etterpå f.eks. Treffer også mykje 
MC-folk offshore som lurer på kva me driver med.

Nå står min nyinnkjøpte Triumph sprint st 1050 i kjellaren og er klar til å 
bringa meg ut på nye eventyr når det vårast.

Min visjon for klubben er at me ska få peika på Jesus og bryta ned masse av fordommane me 
høyrer folk har ovenfor kristne mennesker. La folk kjenna seg velkommen og møtt av 
kjærleik. Me må nytta tida innad i klubben til å ble kjendt med kverandre og bygga oss opp, 
for det er viktigt å kjenna den me kjempe ilag med.
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