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Revisjonsliste
• Tor. 26.01.2017: Første utgave.

Sentralstyrets rapporter
Noen rapporter er foreløpig ikke innkommet – dette dokumentet oppdateres med nye 
revisjoner så snart så skjer.

Sentralstyret
Sentralstyret har i styreåret 2016 bestått av seks personer, én person mindre enn fulltallig. 
Likevel har samarbeidet i sentralstyret fungert svært godt. Oppgavemessig har naturligvis 
dette gitt en liten ekstrabelastning på hver, men samtidig har veien kanskje ikke vært like lang
fram til løsninger vi har kunnet samle oss om.

Sentralstyret har gjennom en årrekke jobbet med å redusere på alle de praktiske oppgavene 
som lett faller på sentralstyret, og som lett kan stjele tid fra den viktigste rollen vi har: Å være 
åndelige ledere, en støttepartner for avdelingene i deres arbeid – ikke minst når disse møter 
utfordringer. Slik har f.eks. økonomien vært håndtert av ekstern regnskapsfører, og med god 
hjelp av tidligere økonomiansvarlig i sentralstyret Wenche Jess (hun avslutter forøvrig denne 
oppgaven nå, og vi vil takke for en upåklagelig gjennomført jobb!). 2016 har også vært året 
hvor nytt webbasert medlemsregister har vært under innfasing, igjen et etterlengtet, nødvendig
og arbeidsbesparende verktøy som vil gi oss bedre orden på inn- og utmeldte, 
kontingentbetalinger osv.. I det hele tatt har «forretningsdelen» av sentralstyreoppgavene 
fungert relativt bra, selv om vi også merker på livet at tidsklemma og noen av de tyngre 
sakene sentralstyret har hatt på bordet har fortrengt noen av de mindre, praktiske.

For det har også vært noen tunge tak i året som har gått. Ikke alt løper smidig i alle avdelinger
for tiden, så det har gått med mange timer til kontakt med avdelingene det gjelder, både 
telefonisk, på mail og gjennom flere besøk. Hva disse sakene går ut på er i de fleste tilfeller 
ting som ikke bør tas opp utenom avdelingene eller de berørte personene, men vi er 
takknemlige for å få lov til å være til hjelp i disse situasjonene, selv om det kan være tungt 
mens det står på. Det er dette vi opplever som det viktigste ansvaret i rollen som 
sentralstyrerepresentanter, og vi får heldigvis også gode tilbakemeldinger fra avdelingene der 
vi har vært inne på at vi er til hjelp.

Like før jul ble det sendt ut en relativt fyldig nyhetsrapport fra sentralstyret til avdelingene 
(avdelingslederen din skal ha videresendt den til deg). Vi ser derfor liten grunn til å 
gjennomgå de samme sakene om igjen her. Infoskriv til avdelingene er imidlertid noe vi 
ønsker å følge opp etter alle styremøter i tiden framover, slik at alle er godt informert gjennom
året. En annen viktig kilde til informasjon, oppbygging og fellesskap er medlemshelgene i 
Oslo vår og høst. Møtene ble før kalt avdelingsledermøter, men de har vist seg så viktige for 
oss alle at vi nå sterkt oppmuntrer til at alle medlemmer i klubben kommer, og det er utrolig 
viktig at avdelingsleder eller i det minste et annet styremedlem i hver avdeling kommer, slik 
at ikke avdelingen blir holdt utenfor alle de uformelle men retningsgivende diskusjonene 



rundt klubbens arbeid. Mange avdelingsledere har også oppdaget nytten av å sitte sammen i 
det lukkede avdelingsledermøtet en time i løpet av helgen, for å be sammen og dele erfaringer
med andre avdelingsledere i en litt tettere krets. Husk også at bønneringen har sitt 
samlingspunkt på disse møtene.

Vi har en viktig tjeneste på veien for Jesus. Husk å be for oss i sentralstyret, at vi skal forbli 
lydhøre for Guds stemme, og lede klubben slik Han vil. Be også om Guds beskyttelse over 
oss og våre nærmeste. Det er noen ganger håndpåtagelig hvor mye mer utsatt man er for 
åndelige angrep som del av et lederskap, og vi trenger virkelig Guds nåde og hjelp for å kunne
stå i denne tjenesten og å utføre den på best mulig måte.

Vidar Johnsen
Sekretær i sentralstyret

Regnskap
Året 2015 var det året Holy Riders MC fikk profesjonell regnskapsfører.  Det har gjort 
arbeidet til økonomiansvarlig atskillig enklere og samtidig betryggende for organisasjonen.  
Revisor er også fornøyd med ordningen.  Fra og med 2016 er det også avtalt at regnskapsfører
skal ta seg av lønninger og A-melding. Vi har pr. dato ingen aktive ansatte og slipper dermed 
disse meldinger.

Vi budsjetterte med et betydelig underskudd for året 2015, og fikk årsmøtets godkjennelse for 
det.  Når det nå viser seg å ha blitt et betydelig overskudd i stedet, skyldes dette i hovedsak 2 
store poster:  

Ny MC-bibel kom ikke i trykken i løpet av 2016. Det jobbes for å få denne ut så fort som 
mulig i 2017. Kostnadene for dette kommer da i 2017. Pengene er på konto.

Det rekrutteringsfondet som ble opprettet med tanke på å støtte tiltak som er rettet mot 
ungdommer har kun hatt én henvendelse. Denne søknad ble godkjent, men tiltaket ble ikke 
gjennomført av avdelingen. Så fondet er urørt. Vi vil oppfordre avdelingene til å tenke over 
hva kapasitet de har til ungdomsrettede tiltak, og vi gjør oppmerksom på at det via dette 
fondet er anledning til å søke til sentralstyret om økonomisk støtte. Søkes via regionkontakt.

Tiendegaven har i år gått til Bible for the Nations og deres forskjellige bikerbibelprosjekter i 
land HR ikke er representert, kr. 20.000,-, og CMA Latavia som en støtte til å arrangere 
kommende EMC-treff, kr. 10.000,-.

Vi reduserer også antall kontoer i organisasjonen. Gavekontoer som blir brukt nå:

Klubbgaver. Gaver må merkes om ikke sentralstyret skal ha rett til å bruke gavene fritt. 
(merkes: reisestøtte, kaffetelt, Power, osv..)

Lønnskompensasjonskonto får stå.

Gammel bibelkonto får stå inntil videre.

Ny bibelkonto får stå.

Også i år er det mange av våre medlemmer som har bidratt med gaver til organisasjonen, i 
form av fast givertjeneste, enkeltgaver eller dugnadstimer. 

En hjertelig takk til alle som er med å gir og for al del ikke slutt...

Den som tror på meg, av hans liv skal det som skriften har sagt renne strømmer av levende 
vann. - Joh. 7, 38

Vennlig hilsen 
Karl Lohne og Sentralstyret.
Guds fred og velsignelse til dere alle!



Rapport fra medlemssekretær
I 2016 har det vert som tidlegare. Nokon melde seg ut og nokre andre kjeme til. Det som har 
vert dårlegt frå avdelingane er at infoen om nye medlemmer og folk som melder seg ut ikkje 
kjeme fram til meg. I løpet av 2017 vil dette retta seg, si avdelingane bler sjøl ansvarleg for å 
velikeholda medlemsmassen sin i det nya medlemsregisteret.

Me har nå fått tatt medlemsregisteret i bruk og håper på at alle avdelingane er oppe og går i 
bruken av dette iløpet av 2017. Sentralstyret/regionskontaktane vil hjelpa avdelingane med 
opplæring.

Kontingenten for 2017 blei noko forsinka, så beklage dette. Det var ein avtale med banken 
som tok litt lengre tid enn me hadde tenkt.

Medlemstall 2016 (kanskje ikkje heilt nøyaktigt, si medlemsmassen endre seg iløpet av året):

Norge: 290

Sverige: 33

Tyskland: 54

Ukraina: 8

Russland: 19

Litauen: 2

Mvh.
Stein Arild Øye

Rapport fra rekvisita
Resultatet i -16 er litt bedre enn forrige år, selv om vi fikk en del ekstra utgifter. Vi måtte leie 
lager til varebeholdning i 2 mnd. på grunn av salg av vårt  hus og flytting. Det ble bestemt å ta
inn 300 stk. jubileums-T-skjorter til Pilegrimstreffet. Det viste seg at vi bare solgte ca. 150 
stk., så vi ble påført et tap der + økt varebeholdning. Vi hadde som mål å redusere 
varebeholdningen i -16, men lykkes ikke helt med det på grunn av dette. Ellers så har 
utfordringer med innkreving av penger for bestilte varer økt betydelig i -16. Dette vil vi ikke 
bruke mer tid på ,så nye rutiner med forhåndsbetaling vil bli innført. Vi deltok på årsmøtet i 
Bergen og hadde bra salg der.

Webbutikk

Webbutikken har kun hatt 4 stk. som har handlet, og derfor har den gått med tap i -16. Det er 
mellom 40-80 stk. innom webbutikken hver uke, men ingen handel??? Vi forstår ikke helt 
hvorfor det er slik, da vi aldri har hatt flere produkter å tilby.

Barn/ungdom

Vi har utvidet sortimentet til barn/ungdom med gensere, og det ble veldig godt mottatt. Det 
ble solgt bra på Pilegrimstreffet.

Lån i HR sentralt

Vi fikk et lån i HR sentralt for å få kjøpt inn varer for salg da vi overtok rekvisita. Vi har  
betalt ned 2/3 på dette, og satser på å betale resten i år.



Pilegrimstreffet

Det er alltid positivt for oss å være på Pilegrimstreffet og møte mange av medlemmene. Vi 
prøver der å betjene medlemmene så godt som mulig, blant annet med at hver enkelt kan få 
etterbestilt varer i ønsket farve, størrelse osv. Vi får også høre om det er nye produkter som 
ønskes. Merkelig nok så kjøper få de produkter som de etterspør!! Inntektene på 
Pilegrimstreffet økte i år, blant annet på grunn av flere deltakere og at det var et 
jubileumstreff.

Aust-Agdertreffet

Vi hadde ikke mulighet til å være tilstede. 

Nye produkter

Vi introduserte beachflagg, og det var populært for bruk i kaffetelt og avdelinger. De er av 
super kvalitet og er veldig godt egnet til å promotere klubben både ute og innendørs. Det ble 
også kjøpt inn tøymerker fra USA med bibeltekster osv. til å sy på vest eller jakke – populært.
Ungdommene fikk egne gensere med eget trykk.

Tanker om dette året

Vi har noen varer som ikke har solgt så bra og vi vil ha tilbud på disse der vi er tilstede. 
Enkelte andre varer kommer vi også til å redusere noe på prisen, da vi ønsker å øke 
omsetningen. Men vi er nødt til å redusere lagerbeholdningen, blant annet på grunn av at 
lagerplassen er oppfylt og verdien av lagerbeholdningen har passert det som er ønskelig. Det 
er ikke planer om flere nye produkter i år. Har nå et prosjekt med nytt trykk på armene til 
medlemsjakkene, som vi håper vil falle i smak. Vi gleder oss til en ny sesong i 2017!

Anny og Roy Øvrebø 

Sammendrag av regnskap, HR Rekvisita 2016
Inntekter 2016 2015 Utgifter 2016 2015
Salg av rekvisita Innkjøpt rekvisita
Salg fra nettbutikk Utgifter nettbutikk
Renter kr 30,00 (kr 26,00) Diverse utgifter

Forsikring
Reiseutgifter kr 994,00

SUM

Resultat

Avdrag på lån
Rest:

Kontanter i kasse pr. 31.12.2016: kr 800,00 (kr 832,00)
kr 10,00

SUM

Innkjøpsverdi varelager pr. 31.12.2015:
Innkjøpsverdi varelager pr. 31.12.2016:

kr 90 588,00 (kr 51 902,00) kr 71 530,00 (kr 41 012,00)
kr 1 515,00 (kr 10 320,00) kr 1 347,00 (kr 3 394,00)

kr 2 610,00 (kr 1 000,00)
kr 1 978,00 (kr 1 857,00)

(kr 2 928,00)

kr 92 133,00 (kr 62 248,00) kr 78 459,00 (kr 50 191,00)

kr 13 674,00 (kr 12 057,00)

kr 10 000,00
kr 3 674,00 (kr 2 057,00)

Kontobeholding pr. 31.12.2016: kr 66 995,00 (kr 63 329,00)

Restbeløp, Paypalkonto:
kr 67 805,00 (kr 64 161,00)

kr 176 874,00
kr 178 590,00



Rapport fra president
Ja, nå er det tid for å trekke sammen trådene i det som har skjedd i Holy Riders, det siste året, 
og tenke framover. 2016 er det fjerde året jeg sitter som president, og det skal være nytt valg 
på president. Da kommer det selvfølgelig tanker om en skal stille til gjenvalg. Og tanker om 
dette er noe jeg mener er på sin plass. Er jeg den som skal stå i ledelsen for Holy Riders de to 
neste årene? Tanker som jeg har hatt er: Mister jeg gløden for arbeidet vi står i, går jeg på 
gammel vane, er jeg åpen for å høre Guds stemme, er jeg ydmyk i forhold til det å lede 
mennesker, er det riktig i forhold til Anita, pluss mange andre småtanker i hodet. 

Jeg har meddelt til valgkomiteen at jeg stiller på nytt som kandidat til president. Jeg ser at det 
å stå i denne tjenesten i Holy Riders ikke nødvendigvis vil bli lettere, selv om en får erfaring 
med styrearbeidet. Men jeg har en indre ro på at jeg skal stille på nytt. Jeg har et avslappet 
forhold til det å ha denne «tjenesten». Vil Gud ha meg der, skal jeg stille til valg. 

Hvis Gud så det som tjenlig at jeg ikke var i ledelsen, tror jeg at jeg ville fått vite det. Nå har 
det ikke kommet motkandidater på president, så da er det ikke så mye å velge mellom...

Noe av det som har vært tøft i tjenesten som president, er at jeg ikke føler at jeg strekker til. 
Jeg skulle ønske at jeg kunne være over alt, og besøkt alle avdelingene og alle de folkene vi 
har i utlandet. Vet at det å få besøk av ledelsen er til oppmuntring. Avdelinger som har fått 
besøk av oss fra sentralstyret, gir tilbakemelding på at det betyr noe å få besøk. Men sånn er 
dessverre ikke livet. Jeg har i hvert fall begrensninger...

De to siste årene har også vært noen av de vanskeligste årene jeg har hatt. Jeg har en gudstro 
som jeg kjenner er solid, og ekteskapet med Anita er veldig bra, men det har vært faktorer i 
våre liv som ikke jeg vil gå inn på her, som har vært utfordrende.

Som president er jeg utrolig glad for de som sitter sammen med meg i sentralstyret. De jobber
jevnt og trutt, og har mange timer med klubbarbeid på styrenivå i løpet av året. Vi har alle et 
ønske om å lede klubben, på en slik måte som Gud leder oss til.

Året 2016 har hatt utfordringer, kanskje mere enn jeg har opplevd i de fire årene jeg har vært 
president. Men siden jeg stiler til nytt valg, ønsker jeg å skrive litt om hva jeg ønsker å ha 
fokus på framover.

• Jeg ønsker å se Holy Riders som en budbringer av evangeliet om Jesus inn i MC-
miljøet, og miljøene rundt det.

• Avdelingene i Norge og Sverige, samt utlandet, skal ha fokus på å være MC-
misjonærer, og at enkeltmedlemmer skal finne sin plass i avdelingene. Vi må se på oss
som en militær organisasjon, der vi har mange folk i fremste linje, men vi må også ha 
folk i linjene bak. Men vi må ikke bli for «baktunge»

• La medlemmene i Holy Riders se at hvis ikke vi er ute blant vennene våre i MC-
miljøet, er det ikke så mange andre som forteller disse om Jesus.

• Sørge for at arbeidet med utland går riktig vei, og at det som er Holy Riders sitt DNA 
blir bevart i andre land/kulturer.

• Sørge for at vi i sentralstyret jobber godt sammen, og at vi ser ressursene i hverandre. 

• Passe på at vi som sitter i sentralstyret ikke blir nedlesset av oppgaver, men at vi har 
kapasitet til å være åndelige ledere for Holy Riders.

• Det kunne jo vært sagt mye mer, men dette er nå de tankene jeg fikk.

Håper at mange av dere som er medlemmer kommer på årsmøte i Vestfold. Jeg tror det blir en
fin helg, med god undervisning og godt fellesskap. Husk at det er dere som kommer på 
årsmøte som setter kursen for Holy Riders framover.



Harald

Rapporter og info fra virkeområder

Kaffetelt
Det har i 2016 vært bra satsing på kaffetelt. Så langt jeg vet har kaffeteltaktiviteten vært større
i 2016 enn i 2015. Det har vært kaffetelt stort sett over hele Sør-Norge.

Det var ikke kaffetelt på Norgestreffet i Rognan. Dette må vi sammen prøve å rette opp så vi 
har kaffetelt på Norgestreffene. Vi kan reise til treffstedet på sykkel og sende teltet. Treffet 
var langt nord i år, men vi bør klare å bemanne teltet med 6 personer. Det blir ikke 
Norgestreff i 2017. Det er ingen søkere i følge NMCU, så da faller kaffeteltjobben bort.

Det oppleves at MC-folk etterspør kaffetelt, og det er veldig bra. De opplever det som en god 
plass å være, og vi får spre evangeliet og be for dem.

Det er ikke planlagt noen økonomiske investeringer i de sentrale kaffeteltene i år.

På store treff hvor vi bruker de sentrale kaffeteltene dekkes utgifter til kaffe av sentral 
økonomi. Det er selvfølgelig fritt for avdelingen å dekke det selv om de ønsker… 

Trollrally.

Det ble tatt opp på medlemsweekenden i høst at A) Vestfold/Telemark, B) Lister/Indre Agder 
og C) Aust-Agder/Sørlandet med Øvrebø skal dele på ansvaret med Trollrally. Det er naturlig 
for disse avdelingene geografisk å ta dette ansvaret. Det kom ingen innvendinger.

Jeg foreslår derfor at A tar ansvaret i 2017, B i 2018 og C i 2019. Denne sirkelen fortsetter 
som system. Avdelingene kan bytte innbyrdes, men avklaring på bytter sendes Sentralstyret 
via regionkontakt. 

Minimum vaktliste bør være utfylt før kaffetelt hentes og treffet starter.

Oppfordrer alle til å ta ansvar i kaffeteltet, også ved å binde seg på forhånd. Dette gjelder også
de andre treffene hvor vi ikke har sentralt kaffetelt, men stiller med egne telt.

Alle fra HR er selvfølgelig velkomne til å komme og være med på Trollrallykaffeteltet. Vil du
ta vakter, kontakter du avdelingsleder i aktuell arrangerende avdeling.

Jeg husker ikke alle treff med kaffetelt, men Vestfold hadde kaffetelt på Tønsbergtreffet og 
skulle hatt på Hortenstreffet. Hortenstreffet falt ut, da det ikke var nok medlemmer som kunne
komme og ta vakter. Det er dette som skal forhindres med vaktlisten. Vi spurte om vi fikk 
komme, fikk ja og møtte ikke opp. Det ser ikke bra ut.

Lister hadde på Cowboytreffet, med bra respons. Sydvest, West og Nordhordland/Bergen har 
hatt kaffetelt. Har jeg glemt noen ber jeg om tilgivelse for det.

I Sydvest har de prøvd en ny variant med å ta med seg noen stoler, bord, mat og 
strømaggregat til vaffeljern. De har da prøvd å lage treffsted. De mener responsen er veldig 
bra og positiv. Dette er til etterfølgelse og bare å følge opp andre steder. Snakk med Magnus 
Skartveit og co. Del erfaringer.

Vi har hatt en god satsing på kaffetelt, og vi er veldig godt fornøyd med hvordan dette har 
utviklet seg. Vi har vært på mange forskjellige treff, og fått være med å be for mennesker på 
de forskjellige treffene. 



Noen som har bedt med noen til frelse? Husk å undervise hverandre om frelsesbønn, hvilke 
åndskamper som kan komme. Ta dette som undervisning i avdelingene. Mange er kanskje 
usikre.

Vær flinke til å støtte opp om kaffeteltet, selv om det ikke er din avdeling som 
arrangerer! Mest av alt, bruk bønneringen! (95 78 94 74)

Sentralstyret synes dere alle gjør en kjempejobb for Jesus. Vi ser frem til et nytt år på veien 
for Jesus, sammen med dere alle.

Med ønske om en velsignet vår og en fantastisk sommer. Bli fylt av Den Hellige Ånd og sett 
Norge og Sverige i brann! 12 disipler startet dette i år 0, la oss søke Herren om å kjenne ilden 
brenne i hjertet.

”Den som tror på meg, fra hans hjerte skal det renne strømmer av levende vann” (Jesus)

På vegne av sentralstyret,
Karl

Bønnering
Bønneringen består av 52 medlemmer.

Det har gjennom året kommet inn bønnemeldinger jevnt og trutt, de aller fleste er om MC-
treff og MC-fester. Noen avdelinger er veldig flinke til å benytte seg av tjenesten som 
bønneringen er; det er bra! Vi savner meldinger fra flere avdelinger; tror at flere kanskje 
glemmer litt å bruke oss. 

Bønneringen har hatt to samlinger i året som gikk, på medlemsweekendene. Det har vært greit
oppmøte, men vi ønsker at mange flere fra Bønneringen kommer på samlingene. 

Bjørg hadde ansvaret for å rigge til bønnehuset på Pilegrimstreffet. Det ble veldig bra, og 
huset ble godt besøkt også denne gang. Det har dessverre kommet inn lite tilbakemeldinger 
fra treffet... Vi oppfordrer til å komme med tilbakemeldinger når dere har vært på treff, fester 
o.l. Det er til stor inspirasjon for alle som trofast er med i bønn år etter år.

Vi ber jevnlig for flere i klubben som er rammet av alvorlig sykdom. Noen har vi bedt for i 
flere år. Rett før jul fikk vi en fantastisk tilbakemelding som jeg har fått tillatelse til å dele: 
Vår kjære Anne Skaiå er i komplett remisjon, det vil si at det ikke finnes tegn til sykdommen 
mer i kroppen hennes, HALLELUJA!!! Gud har virkelig grepet inn, og også holdt familien 
oppe gjennom en lang vanskelig tid.

Så oppfordringen er: Bruk bønneringen når dere skal ut på "misjonsmarken", det er derfor vi 
er her!

Bjørg og Ann Mari

Pilegrimstreffet
Da er 35 årsjubileumstreffet over, og kort summert veldig positivt. Glenn Kaiser Band 
storkoste seg, og det gjorde også de 449 som deltok siste helgen i juni i Fyresdal.

Det var på årsmøtet 2014 bestemt å slå på stortromma denne gangen, og noen meldte at de 
kom pga. musikken. 

Rune Enstad talte, og det til stor inspirasjon for fremmøtte.

Treffplassen er veldig egnet, og dekker de fleste behov. Anmoder alle om å invitere med sine 
MC-venner til kommende treff, siden det er noe for enhver på området.

Takk til alle som bidro til gjennomføringen av treffet.



Mvh. treffsjefen

HR-bibel

HR Racing
Då var eit givande og spennande 2016 øve, og me sjår framøve mot ny sesong med racing. I 
2016 er det i Circut Racing (roadracing) me har vert aktive. Me har faktisk vert på kver 
NM/NC-runde og tilbakemeldingane er at folk kose seg. Det er Morten og Stein Arild som 
har vert våres førerar i 2016, og dei vil forsetta i 2017, men vil få følge av fleire. Ein som tok 
kurs i 2016 og fleire har meldt seg på kurs til våren.

Er eit kanonkjekt miljø og me er hjertelegt velkommen. Det er ganske så likt så resten av MC-
miljøet, berre her er det ennå meir fokus på MC/racing. Dei fleste kjøre sykkel på veg også, så
muligheten er at du kan treffa desse utenom også.

Så draumen om at me har depotteltet med eit par syklar i og alltid kaffi på kannå er fullt 
muligt å gjennomføra.

Der er óg folk som jobber med å få til minimoto, så me håper på framgong på den saken.

Takk til alle som støtta oss i HRR i 2016.

Mvh.
Stein Arild Øye

Internett
UFERDIG

Det er ingen store forandringer i vår tilstedeværelse på internett nå. Vi har våre domener, 
holyriders.no og .org samt pilegrimstreffet.no som i en årrekke nå, og stor fleksibilitet til å 
definere det som trengs av mailadresser på disse adressene. For å nå ut til alle avdelingsledere 
og også sentralstyret har vi mailinglister – enkle Googleløsninger. 

På Facebook finnes det en rekke mer eller mindre offisielle grupper i HR-regi, men klubbens 
offisielle HR-side blir trofast moderert av Rune Enstad på oppdrag fra sentralstyret. Oppgaven
er her å sile ut typisk reklame, upassende innlegg eller innlegg som ikke har med klubben å 
gjøre osv.. Heller ikke her har det vært store endringer i år.

Nye websider har vært et tema i en årrekke, og en webleverandør har siste år jobbet med å 
utforme klubbens nye hjemmeside. Sidene er såpass klare at innhold kan startes overført 
nærmest når som helst. Det har imidlertid fra undertegnedes side vært vanskelig å finne tid til 
å følge opp dette tilfredsstillende. Det må vi klare å få gjort i den aller nærmeste tiden 
framover. Hovedmålet med omleggingen er å komme over på en mer moderne plattform med 
et moderne CMS-system - det står for content management system, og betyr på norsk at det 
skal bli enklere å kunne legge ut bilder og tekst uten webkunnskaper for de som er ansvarlige 
for forskjellige områder i klubben. Innholdet må vi imidlertid nå som før stå for selv.

Har du spørsmål eller behov for noe når det gjelder klubb-epost, kontakter du 
domainadmin@holyriders.no (undertegnede). Gjelder det innhold på websidene, bør du i 
stedet ta kontakt med webmaster@holyriders.no. Da kommer du til webmaster Vidar Solberg,
som har stått for websidene til klubben i en lang årrekke.

Vidar Johnsen – teknisk internettansvarlig

mailto:domainadmin@holyriders.no
mailto:webmaster@holyriders.no


HR i utlandet
Arbeidet i våre utenlandske grupper går framover, og det er som det alltid har vært en stor 
inspirasjon å få lov til å følge opp klubbens medlemmer utenfor Skandinavia. 2016 ble på 
svært mange måter et begivenhetsrikt år. Det fantastiske er at så mange av gruppene i øst 
jevnlig rapporterer via VK, den russiske varianten av Facebook, om samtaler og anledninger 
de har hatt til å bringe evangeliet ut til MC-folk på sin vei, gjennom klubbesøk, treff, fester 
osv.. Og ikke bare i generelle vendinger, men også helt konkret hvordan Gud har ledet inn til 
konkrete kontakter i rette tid, slik at Guds godhet kan bli forkynt for folk i MC-miljøet.

2016 ble også et år med flere tunge hendelser. I april kom helt plutselig meldingen om at 
«Patron», et medlem i Mosvkagruppen som kanskje noen husker fra Pilegrimstreffet i 2015, 
fikk et hjerteinfarkt og reiste hjem til Herren. Moskvagruppen har også hatt noe avskaling av 
medlemmer av andre årsaker, men de rapporterte samtidig om en sesong som mer enn noen 
tidligere har gitt mange og gode anledninger til å forkynne evangeliet!

Omtrent på samme tid som Patron gikk bort «mistet» vi også vår trofaste russiskoversetter og 
tyske medlem, Winny, om enn ikke fullt så dramatisk: Han valgte å legge ned arbeidet og gå 
ut av klubben etter å ha slitt med utbrenthet en periode. Både vi, og ikke minst de i øst, er dypt
takknemlige for årene med fantastisk innsats som han har lagt ned. Be fortsatt for Winny og 
hans nærmeste om du kommer på det!

Herren vender imidlertid alt til det gode! Første utfordring var Pilegrimstreffet, da russiske 
Svetlana steppet inn – også hun en helt fantastisk person å jobbe sammen med overfor de 
russiskspråklige, som vi har brukt ved et par anledninger under treff i Moskva tidligere. Etter 
en skeptisk prøvetur på MC under russernes rundreise etter Pilegrimstreffet, ble hun dessuten 
så helfrelst på MC at hun ikke var å få av sykkelen igjen tross striregn og kulde da turen gikk 
tilbake over fjellet fra Vest- til Østlandet. Vi får nok se mer til henne i klubben – f.eks. på 
landstreffet i Moskva som avholdes to uker før vårt årsmøte.

Utover høsten har så en ny tysk-russer i klubben vår (det finnes faktisk flere av dem i tysk 
HR), Hannes, begynt å komme inn i rollen Winny hittil har hatt. Hannes utvandret fra 
Russland til Tyskland allerede i 13-årsalderen, så undertegnede har tatt noen stikk på å lære 
ham ord som «statutter» og andre «fagord» på russisk... Det fantastiske med Hannes er 
imidlertid at han i tillegg til språkkunnskaper har et veldig klart åndelig gangsyn for tjenesten 
vår, og god erfaring fra MC-arbeidet i tysk HR. Samarbeidet er fortsatt ferskt, men viser bare 
på en herlig måte hvordan Gud driver sitt verk framover selv om omstendighetene stritter litt 
imot.

Det har blitt flere turer østover i året som gikk, men ikke så mange som vi gjerne skulle ha 
gjennomført. I første halvår besøkte vi litauerne, og en senere helg også Moskvagruppen. I 
slutten av mai dro Karl Lohne og jeg til Ukraina på et av Ukrainas største MC-treff, Taraska 
na Gore, der treffplassen på mange måter var som et kingsize Trollrally mellom trærne ned 
mot elven Dnepr. Også litauerne kom dit, sammen med de fleste av ukrainerne våre. Dette ble
en interessant erfaring – vi har egentlig aldri reist på skikkelig MC-treff med våre østlige HR-
medlemmer før, og dette var et område der vi tydelig har noe å lære våre østlige venner. 
Hvordan snakker vi med de ikkekristne på treff? Hvordan fungerer kaffeteltet? En av 
ukrainerne fanget idéen da vi etterpå snakket om erfaringene derfra, og nå er de fast bestemte 
på å gjøre neste års treff til en langt mer målrettet affære. Dette blir spennende å følge.

I høst har vi ellers bare rukket én tur, til Volgograd, der en ny gruppe er under framvekst. Her 
er arbeidet fortsatt veldig i støpeskjeen, men vi fikk en god helg sammen der vi blant annet 
besøkte en av de lokale bikerklubbene, i tillegg til de mer turistiske aspektene rundt slaget ved
Stalingrad og minnesmerkene rundt det. Også gruppen fra Saratov 40 mil unna kjørte ned og 
var sammen med oss denne helgen.



Så noen ord om Tyskland til slutt. President gjennom 4 år, Thomas, har nå dessverre valgt å 
ikke stille til gjenvalg. De har ikke klart å finne noen ny president, noe som gjør at vår 
president formelt også blir tysk president igjen. I praksis har de fortsatt et godt fungerende 
styre, men vi kommer likevel fra sentralstyret til å holde noe nærmere kontakt med det tyske 
nasjonalstyret for å dekke opp vakuumet etter Thomas. Bortsett fra det er det god, jevn drift i 
tysk HR – de er veletablerte og velkjente i MC-miljøet, og fortsatt like målrettede i sitt virke.

Bli med på tur til våre utenlandske grupper! I kommende sesong er det flere muligheter. For 
de spontane kan helgen etter vårt årsmøte nevnes – Rüstwochenende, som er tyskernes 
årsmøte men også en inspirasjonshelg med mye god undervisning og samvær. Tyskerne 
arrangerer også sitt Turn or Burn, tre helger etter Pilegrimstreffet, altså 14.-16.7., denne gang 
nær Hof i det sørøstre hjørnet av Tyskland. Fra årets EMC-treff i Latvia 4.-6.8. kan man 
vende nesa østover, for helgen deretter, 11.-13.8., er det HR-treff i dypeste Russland, i 
Chelyabinsk rett over Uralfjellene – en veldig passelig ukesetappe på MC. Det blir trolig flere
anledninger enn dette – vi legger ut all info om kommende, pågående og avsluttede turer på 
facebooksiden «Holy Riders Reising», som ikke må forveksles med andre deler av klubben 
som kaller seg noe liknende...
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