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Revisjonsliste
• Lør. 31.1.2015: Lagt ut sammen med andre årsmøteinnkalling

• Ons 04.02.2015: Presidentkandidatens presentasjon tillagt

Presidentkandidater

Harald Vatne, avd. Sørlandet

Tanker framover

Det kom opp et spørsmål til meg som presidentkandidat på årsmøte i 
Froland for 2 år siden. Det var omtrent slik: 

"Hva er dine visjoner for Holy Riders?" 

Jeg husker at jeg sa at jeg ikke hadde noen konkrete visjoner, men så langt 
jeg kjente til Holy Riders, var det ikke noe som jeg ønsket å forandre 
"retning på". Så du kan jo si jeg ble tatt litt på senga med det spørsmålet. 

Jeg sa at det arbeidet som de tidligere sentralstyrene, med tidligere president Ole Kristian og 
Rune i spissen, hadde gjort, var en god vei for klubben. Dette var jo sagt med den kjennskap 
jeg hadde til Holy Riders nasjonalt og internasjonalt. 

Jeg har tenkt en del på dette i løpet av disse to årene. 

Jeg har nå funnet ut at kjennskapen min til Holy Riders som organisasjon stemte. Holy Riders
er en solid organisasjon. Slik jeg ser det med en klar visjon for å forkynne Guds ord til 
menneskene i MC-miljøet, og i miljøet rundt dette. Vi skal være menighetenes forlengede arm
inn i et litt spesielt miljø, der de som vi treffer ikke alltid er A4 mennesker.

Visjonen min er å lede Holy Riders på den veien som vi går nå, og hvis Gud gir meg en ny 
tanke/visjon for Holy Riders, vil jeg ta tak i den og bringe den ut i Holy Riders.  

I årenes løp har jeg lest i Bibelen og erfart, at Gud er den som må legge ting til rette. Det er så 
fort for mennesker å gå foran Gud. 

Så min visjon er:  

Være våken for hvor Gud vil ha Holy Riders, og gå når han legger ting til rette.   

Vi tjener en Gud som er alfa og omega. Han kjenner alt!!!!!!

Hilsen
Harald



Sentralstyrekandidater

Jan Vidar Husby, avd. Oslo
Bor i Ytre Enebakk, gift og har datter på 13 år. Jobber for Oslo kommune 
med byens infrastruktur. Medlem av Oslo-avdelingen.

Da jeg ble spurt om å stille til valg til sentralstyret var den umiddelbare 
reaksjonen at det ikke var plass til mer jobb/oppdrag i hverdagen. Min 
kone og jeg ble enige om at dette ikke passet nå. Imidlertid slapp ikke 
tanken på dette for noen av oss. Vi har kommet til at Gud rydder i 
tidsklemma dersom dette er etter Hans vilje.

Hvorfor stiller jeg til valg til sentralstyret. Jeg kjenner at Gud har stor kjærlighet til den 
virksomheten som Holy Riders driver med. Jeg har hørt flere profetier om at Norge er i Guds 
plan for Europa og HR sin utenlandsvirksomhet faller godt inn i denne profetien. Dette er et 
arbeid jeg ønsker å gi min støtte til. I Norge er det viktig at vi står sammen om et felles mål å 
forkynne Guds ord til folket, ikke bare til MC-folket men de mennesker vi måtte treffe på vår 
vei. Dette betyr at avdelingene må støtte hverandre og utveksle erfaringer for hvordan 
arbeidet kan utføres. Dette er særlig viktig for de avdelinger som er tilknyttet Norges større 
byer. For at byer som Oslo, Bergen og Trondheim skal få kjenne betydningen av Guds 
omsorg og kjærlighet, er det nødvendig at avdelingene som sogner til disse områder 
samarbeider tett. Dette er noe jeg vil jobbe for.

Videre ønsker jeg å jobbe for at medlemmene ser nødvendigheten av å kjenne Guds ord. 
Viktigheten av kunnskap om Guds ord og forstå hva bibelen formidler om Faderen, Sønnen 
og DHÅ. Dette er helt nødvendig for å formidle Jesus Kristus til våre medmennesker og at vi 
kan ha et enhetlig fellesskap os i mellom.

Anders H. Andersen, avd. Lister
Hei alle kjente og ukjente.

Anders H Andersen er mitt navn, og har vært medlem i Holy Riders siden 
1992 (Siste 4 år i Lister). Lykkelig gift med Anne Synnøve, siden 1990, og 
vi har 4 barn (19,15,13 og 11 år i år).

Ble frelst i 1989, fra en turbulent oppvekst. Klubben har derfor vært veldig 
viktig for meg, siden 2- hjulte doninger med fremdrift har flittig vært brukt 
siden 13-års alderen, og jeg treffer mange med samme interesse. Har vært i
Sentralstyret ett år tidligere (1999), noe som var både spennende og 

utfordrende, men opplevde det som rikt å være i Guds arbeid i MC miljøet som en del av 
sentralstyret.

Etter å ha vært utsendt på avdelingsledersamling i Oslo i høst, som inspirerte, og at våres barn
er eldre, ser jeg tiden som moden for å igjen engasjere meg mer (3 stk med MC-lapp + 3 uten 
= hele familien på 2 hjul).

Ønsker for Holy Riders, er fra min side at vi holder kursen, med konservative verdier som er 
tuftet på Bibelen. Samtidig må det fokuseres på at det å være underveis er en prosess 
igjennom hele livet, og at det derfor må være en god takhøyde. Det jeg prøver å si er at vi må 
være ærlige midt i livet, og ikke late som alt er perfekt.

Jeg jobber i Aker Solutions. har vært 6 år i nordsjøen, men skal nå kombinere sporadisk i 
havet + kontoret i Stavanger og litt hjemmekontor i Lyngdal.



Vidar Johnsen, avd. Vestfold
Etter å ha sittet i sentralstyret siden 2001, bare avbrutt av ett års pause i 
2007, og nå siste året som vara, er det ikke akkurat første gang stiller som 
styrekandidat. Dermed har kanskje de fleste i klubben fått med seg mitt 
navn og nummer, men altså:

Jeg er Vidar – 43 år og gift med min elskede Doreen. Vi bor på Kongsberg,
jeg jobber som dataingeniør, vi har ingen barn, og vi bruker omtrent all 
ledig fritid på klubben – ofte i forbindelse med våre utenlandske 
klubbmedlemmer, som jeg har fått det fantastiske privilegiet av å ha 

ansvaret for i sentralstyret. Snakker flytende tysk og fortsatt en smule utflytende russisk – Det
kommer godt med i de landene der vi har medlemmer. Etter to sett ødelagte par 
Goldwingdempere fordelt på to turer inn i de tidligere Sovjetlandene er nå en BMW GS 1200 
Adventure anskaffet for ny tur til Russland til sommeren.

Arbeidet med våre utenlandske HR-grupper har blitt et kall og en hjertesak, og jeg er veldig 
glad for å ha hatt styrets tillit til å fortsette med oppgaven også i 2014, selv om jeg ikke ble 
valgt inn i sentralstyret, men havnet på varaplass. Da valget på fjorårets årsmøte var slutt, fikk
jeg av flere høre at de hadde oppfattet min valgpresentasjon dithen at jeg egentlig ikke ønsket 
meg en plass i sentralstyret, og at de derfor hadde unnlatt å stemme på meg, på det de 
oppfattet som min egen oppfordring.

La meg derfor i år presisere: Jeg vil veldig gjerne ha din stemme for en plass i sentralstyret, 
dersom du ønsker å ha meg der! Jeg tror det er viktig og nyttig som utlandskoordinator å ha et
sentralstyremandat – det er mange vurderinger rundt de utenlandske gruppene som må tas på 
sentralstyrenivå, og jeg tror det er best om den de utenlandske gruppene har en direkte 
kommunikasjon med er en som sitter i styret. Nå snakker jeg som om det er gitt at jeg uansett 
skal fortsette som utlandskoordinator uavhengig av valgresultat – noe jeg gjerne svært gjerne 
gjør, men selvsagt bare så lenge tilliten sentralstyret har gitt meg i denne rollen blir fornyet.

Hva så med alle andre oppgaver i sentralstyret? Det er jeg selvfølgelig innstilt på å ta min del 
av, som i alle år jeg har sittet i styret. Jeg har nesten uavbrutt fungert som sekretær, hatt det 
tekniske ansvaret for internett og gjort forskjellige andre styreoppgaver. 

Jeg brenner for å se at vi i klubben blir enda mer bevisst og målrettet i arbeidet som 
misjonærer i MC-miljøet. Vi har en verden der ute som går fortapt dersom de ikke får høre 
evangeliet. Vi i HR er en liten del av Guds frelsesplan, med et stort og viktig mandat til å vise 
MC-folket veien til et personlig liv med Jesus. Dette er jeg innstilt på fortsatt å dedikere mye 
av mitt liv til – gjerne som sentralstyremedlem, dersom du ønsker å gi meg den tilliten.
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