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Rapporter fra avdelingene
Dalarna
HR Dalarna 2020.
I år har det för oss alla varit ett speciellt år med många inställda event, på grund av corona. Ändå har vi som
klubb, med en eller flera medlemmar, varit med på en del aktiviteter.
Vi har varit på några besök hos tre av de profana klubbar vi brukar besöka, men en del klubbar valde
förståeligt nog att inte ta emot besök på grund av pandemin, och fester på klubbarna har det inte varit tal om
under detta år.
Vi har varit närvarande på Gullbrannagården, MC mässan i Göteborg, Moon bike show i Avesta, Pokerrun
hos Resurrected souls mc, träff hos Network mc, Mc collection vid Tidö slott i Västerås och Orange day där
hela Sverige åker en mc tur för att uppmärksamma våld mot kvinnor.
Här på hemmaplan har vi haft en tjejtur med tjejer från tre olika kristna klubbar, det blev en vacker tur i
Dalarna där vi fick stärka vänskapen klubbarna emellan. Vi har haft tisdagsturer tillsammans med klubben
Tyfri och en hemlig tur som Lasse anordnade till ett mysigt 60-talsfik. Ett par gånger har vi ätit mat på
restaurang eller i hemmet för att bara umgås med klubbvännerna. Det har dock som sagt blivit lite för lite av
allt under detta år, men hoppas på ett bättre år 2021!/HR Dalarna

Skåne

Småland
Året har präglats av låg aktivitet, mest på grund av corona-pandemin. Vi är nu 10 medlemmar.
Vi började året med att Göran och Ankie åkte till vinterträffen i Moskva, hos Holy Riders MC, Ryssland.
Göran som representant för centralstyrelsen och Ankie följde med. Vi reste tillsammans med 4 stycken från
Norge. Det är fantastiskt att få möta vännerna borta i öster. Mötet var under andra helgen i januari.
Sista helgen i januari var de flesta i avdelningen på MC-mässan i Göteborg.
Det brukar dra igång mc-tarmen inför den kommande säsongen. I detta läge visste vi ju inte vad som skulle
komma under året framöver.
Andra helgen i februari var vi på årsmöte för hela Holy Riders MC Norge/Sverige. Det var Sveriges tur att
arrangera årsmöte (sker ju vart 5:e år) och denna gång blev det i Skåne och närmare bestämt i Hörby. Det
fungerade mycket bra med mat, logi och andra praktiska arrangemang.
Sista februari var vi och besökte VMCK (Vetlanda motorcykelklubb). Alltid lika trevligt.
I mars kom de första allvarliga signalerna på att någonting höll på att hända. Centralstyrelsen var tvungna att
ta beslutet att ställa in medlemsweekenden hos avdelning Oslo i Hula, pga pandemin som just börjat.
Avdelning Småland kunde, dock försiktigt, genomföra sitt årsmöte första helgen i april hemma i våra egna
lokaler.
En planerad tipspromenad tillsammans med VMCK blev, tyvärr, inställd på grund av den uppblossande
corona-pandemin.

Vår traditionsenliga grillkväll vid klubblokalen, blev också inställd pga av restriktioner från
Folkhälsomyndigheten att man inte fick samla mer än 50 personer för ett arrangemang. Vi har, tidigare, varit
betydligt fler så vi fick helt enkelt ställa in denna kväll. Det blev så att nästan alla liknande arrangemang hos
andra mc-klubbar, också blev inställda.
Även utlandsresor blev omöjliga på grund av långa karantäntider och mötena i centralstyrelsen började
genomföras via videokonferens.
Några av oss kunde dock genomföra en ”Skånetur” med övernattning på Gullbrannagården i var sina stugor.
Mycket trevligt och vackra vägar söder om Hallandsåsen och hemåt via Åsnens sjösystem.
En stor, internationell mc-träff för Harley Davidson entusiaster, blev också inställd i maj. Dit hade några av
oss planerat att åka eftersom det var ett unikt tillfälle då det sk. ”Superrallyt” bara arrangeras i Sverige vart
10 – 15:e år.
Resten av sommaren 2020 präglades av coronapandemin och nyckelordet blev ”INSTÄLLT”!
Pilgrimsträffen genomfördes men enbart för norrmän och då i begränsat antal till ca 180 stycken. Detta på
grund av kraftiga inresebegränsningar till Norge. Det kändes lite konstigt att inte kunna vara med där.
I skarven mellan juli och augusti var det planerat att genomföra EMC i Sverige och då närmare bestämt på
Gullbrannagårdens camping i Halmstad. Detta evenemang fick dock också ställas in på grund av pandemin.
Många svenskar som väntat på detta länge bestämde, trots allt, att spontant träffas på Gullbranna den
planerade helgen utan någon organiserad träff. Vi kunde ju trots allt bo där och mingla på campingen och till
och med åka på en gemensam mc-tur på lördagen. Det var dock inte möjligt för någon från utlandet att delta.
Ytterligare en HD-träff i Sverige blev inställd, liksom en planerad sommarträff i Ryssland.
I mitten av september körde Inge och jag en ”skånetur” med två övernattningar. Vi hittade fina vägar och
platser som vi knappast visste om. Vi hann också med ett besök hos Andreas och Linda, i Hässleholm.
Mycket trevligt.
Som tidigare sagts så blev det mesta inställt under 2020, så även medlemsweekenden på hösten.
Avdelningsledarna i Norge kunde dock ha en fysisk träff i oktober, som blev mycket uppskattad. Där var
Göran ”med” delar av dagen,via videolänk.
Alla hoppas nu att effekterna av corona-pandemin och restriktionerna i samband med detta, ska lugna ner sig
och vi kan, med försiktig optimism, se fram emot en ny mc-säsong 2021.
Guds rika välsignelse till alla. På vägen för Jesus

Göran Linder

Trøndelag

NordVest
6 medlemmer, Klubblokale i Molde. Styret består av Rune (leder), Eli (nestleder), og Eva (sekretær). Reidar
er vara.
Vi har fått et nytt medlem. Det er vi veldig takknemlige for .....
Også dette året ble spesielt. Denne gangen var det et lite virus som snudde opp ned på det meste. Vi som
avdeling har prioritert klubb kveldene sammen, da vi ikke har hatt mulighet til å reise ut og treffe så mange
andre.

Vi samles hver mandagskveld gjennom hele året. Vinterstid samles vi på vårt lånte klubbhus i Årødalen til
en god prat og litt åndelig påfyll. Når det er høvelig vær, så kjører vi oss en tur i vårt fantastiske nærområdet
for å treffe andre mc-folk, litt her og litt der.
Vi var representert på Pilegrimstreffet, dog ikke i det antallet vi hadde planlagt. Et par lokale treff ble også
besøkt.
Karl fra HR sentralstyre kom på besøk en sensommerdag sammen med Svein fra Telemarks avd. De ble med
på tur inn Eikesdalen, over Aursjøveien og ned til Sunndalsøra.
Ellers så er vi veldig glade i å kjøre tur i vårt fantastiske distrikt, nydelige veier og storslått natur. Vi tar
gjerne imot besøk og stiller villig opp som guider.
Rune og Eli

Nordhordland
I 2020 var desse personane i styret for HR Nordhordland: Henning Gjelsvik (Leiar), Jørgen Kveldstad
(styremedlem), Sven-Ivar Eknes (styremedlem), Svein Frette (styremedlem og kasserer), Nora Gjerde
(styremedlem og skrivar) og Helge Kaland (varamedlem)
Me har hatt 4 styremøter og elles korte møter ved behov i tilknytning til mc-kafe. Årsmøte hadde vi på
klubbhuset 28.januar. Grunna Covid19 måtte mange av våre arrangement avlysast.
Klubben hadde 28 medlemmer i 2020 og me har hatt ein triveleg sesong tross Covid19. Det har ført til at dei
fleste mc-kafear eller opne klubbkveldar, alt har vore utandørs. I ferien kjørte me «mc-kafe light» med ope
hus heile sommaren. Dei som må inn i klubbhuset vert registrert med namn og telefon pluss spriting. Alt me
gjer desse kveldane foregår etter smittevernreglane. Dei «faste» folka er trufaste gjester og har gjerne nye
folk med seg, folk vil gjerne møtast i desse tider.
Me har også kjørt dyno-jet benken ein gong i månaden som venleg på mc-kafeane og dette trekkjer kanskje
mest ungdommar. Gledelig og nytt av året er at vi har fått 10 nye Ungdomsmedlemmer. Det er også blitt 8
støttemedlemmer.
Det åndelege:
Kvart team har hatt oppmøte til mc-kafe kl. 18.00 og teamansvarleg har då hatt ansvar for ei bønesamling på
kjøkkenet.
Etter planen heldt ein av oss (frivillig) ein kort apell ute ca kl. 20.30 eller når det passer. Her sei ein noko om
kva vi står for, at dei som går med ryggmerke er mc-misjonærar pluss info om arrangement eller andre ting
som skjer i mc-miljøet.
Klubbhuset:
Det har vore stor dugnadsaktivitet på klubbhuset i 2020. Me har fått vaska og malt halve huset og grusa
uteplassen. Dynohuset vart malt av ungdomsgjengen. I tillegg har me vaska ned kjøkkenet og salen.
Sesongen:
Alle arrangment vert publisert via Facebook. Nokre av dei arrangement me har gjennomført eller avlyst:
-

I vår kjørte me mc-kafeen/ opne klubbkveldar vanlig kvar veke fram til første nedstengning – siste
kafe var den 17.mars.
Planlagt konsert med Dag Arne Saltnes – i mai og september vart avlyst.
Den 16.juni starta me opp att med mc-kafe.
Me reise 48 personar på Pilegrimstreffet – 25. - 28. juni
Hjartestartar er kjøpt inn
Basar: 27.oktober hadde me «Basar light» dvs. trekning av gevinstar på loddbøkene som var solgt ila
sesongen. Me hadde mange fine gevinstar og det kom inn ca kr. 24 000,-

-

I slutten av desember hadde me avslutning ute rundt to bålpanner - julegraut, gløgg og mandariner.
Me var ca 30 personar, til og med på mc. Stor stas!
Styret i HR-Nordhordland v/skrivar Nora Gjerde

Bergen
Avdelingens årsmøte ble holdt 27.januar, og styret har bestått av Trine-Lise og Arne Gustav Bønes, Jon Ivar
Friborg og John Gunnar Kogstad (leder). Vi har hatt 4 styremøter, men flere ad hoc-møter for å avklare
aktiviteter tilpasset smittevernet.
Annerledesåret 2020 startet rimelig normalt, med klubbsamlinger på mandager. Sissel og John Gunnar deltok
tidlig i januar på en tverrkirkelig, nasjonal evangelistsamling som ble arrangert i Bergen. Dette ga god
inspirasjon og godt innblikk i evangeliseringsarbeidet som foregår, også i egen by. Tror det er viktig å stå
sammen med andre som ønsker å nå ut med evangeliet, å bygge relasjoner og lære av dem. Det har det ikke
blitt mye videre relasjonsbygging, mye på grunn av smittevernregler, men dette arbeidet kan videreutvikles.
Tre av medlemmene i avdelingen deltok på sentralt årsmøte i Skåne.
Vi rakk å samles ni klubbkvelder før smitteverntiltakene ble innført. Deretter ble det en del samlinger på
Messenger før våren kunne tas i bruk ute. Messengermøter fungerer bra, men er ikke optimalt, derfor hadde
vi en periode vekselvis digitale møter og turer, gjerne litt styrt av været.
Det utadrettede engasjementet startet med vaffelkveld hos Born to be Free i februar. Fra begynnelsen av mai
startet vi opp med klubbturer i istedenfor samlinger. Dette utviklet seg etter hvert, og noen utenfra miljøet ble
etter hvert med på turene. En opptelling ved årets slutt gir 13 mandagsturer. På det meste har vi vært 17
sykler, kjempeflotte opplevelser og møter med mennesker. I mange uker på høsten var vi velsignet med godt
vær og gode temperaturer, og det ble flere turer i kveldsmørket på slutten.
Vi har også vært med HR Nordhordland på Torget enkelte tirsdager, siden de ikke kunne drifte MC-kafeen
en periode. Noen turer til MC-kafeen har det likevel blitt i løpet av høsten. Enkeltmedlemmer har i tillegg
besøkt klubber og enkeltmedlemmer.
Medlemshelgen på våren ble avlyst, og Pilegrimstreffet ble arrangert med påmelding og begrensning av
deltakerantall. Videre har vi hatt besøk av og kontakt med Karl i sentralstyret.
Høstens medlemshelg ble omgjort til avdelingsledermøte for å begrense antall deltakere. Dette ble arrangert
på Kvås for å styre unna smittesituasjonen i Oslo. Dette passet bra for oss vestfra, at vi endelig kunne se en
mulighet for å kjøre sykkel til samlingen. Vi har hatt en fantastisk fin og varm høst, denne helgen ble derimot
kjølig. Jon Ivar og John Gunnar hadde likevel bestemt seg. Klarværet ga imidlertid temperaturen nede i -2
grader lokalt på morgenen, men vi visste at det skulle bli varmere innover i landet. Skøyteisen i Arna og
Samnager på vei over til Hardangerfjorden ble avløst av godvær og 15 grader over Røldalsfjellet! En
fantastisk avslutningstur på en god sesong med mye kjøring og vennskap.
Seinhøstes har det vært noen samlinger, men grøtfesten måtte utgå. Det samme gjaldt mange andre fester og
sammenkomster vi har pleid å delta på. Dette året har tvunget oss til å tenke annerledes. Hva gjør vi når våre
og andres vante aktiviteter må avlyses? Hvordan driver vi arbeidet da? Vi har i løpet av dette året blitt mer
bevisst på å bygge relasjoner fremfor organiserte aktiviteter. Vi kan bli mye bedre til det, men det er et arbeid
vi kan fortsette med selv om smittevernet opphører.
Tror det er viktig å minne hverandre om at vår Gud er uten begrensninger. Vi lever i Hans Rike, og kan få
visdom og ideer fra Ham til hvordan vi kan nå mennesker på tross av begrensninger. Smittevernet gir
begrensninger, men Gud gir muligheter!

West
Vi er en fin gjeng på 15 medlemmer.
På klubbkveldene pleier det å være en kjerne som møtes og vi kan da være mellom 3 og 8. Høsten 2019
forsøkte vi med å ha klubbkveld annen hver uke, som et tiltak for å samle flere på klubbkveldene. Dette
fungerte såpass bra at vi fortsatte med dette frem til mars 2020 da Koronaen slo til.
Vi startet opp høsten med å kjøre følgesykkel på et lokalt sykkelritt. Etter to klubbkveldsamlinger kom det
lokalt utbrudd av koronaen igjen, som førte til at vi måtte stenge ned igjen. Etter det holdt vi stengt ut året.
Det er kort og godt status for 2020.

Hilsen Arvid

Sydvest
I 2020 har styret bestått av: Hallvard Bergsholm (avdelingsleder), Torstein Fuhr (nestleder), Oddmund
Solheim (kasserer), Jone Kalheim (sekretær), Wenche Jess (styremedlem), Sigbjørn Harboe (1. vara) og
Sølvi Strøm (2. vara).
Andre ansvars områder
• Ungdoms og menighetskontakt: Sigbjørn Harboe, Medlemsansvarlig (register etc): Jone Kalheim,
Kommunikasjonsansvarlig (Facebook etc): Jone Kalheim, Kontakt person satellitt Egersund:
Wenche Jess, Tur ansvarlig: Wenche Jess, Husansvarlig: Hallvard Bergsholm, Utleieansvarlig: Svein
Birkeland (ikke i styret), Kioskansvarlig: Sigbjørn Harboe
Styret har hatt 3 styremøter i perioden, i tillegg til en del kommunikasjon via Telegram
Vi er for tiden 41 medlemmer i avdelingen.
Generelt
2020 har vært et spesielt år pga Covid19. På vårparten stengte vi ned MC kafe’n og klubbkveldene. På
torsdager med fint vær ble det arrangert felles turer – der vi kunne treffes – samtidig som vi kunne holde
avstand. Dette var et vellykket tiltak. Utover sommeren åpnet vi kafe’n/klubbkveld – med en del
restriksjoner – før vi på høsten igjen stengte ned alt.
MC Kafe/klubbkvelder
Hver torsdag kl 18/19 er det MC Kafe /Klubbkveld på klubbhuset.
Besøket varierer noe gjennom året, normalt er det minst folk på slutten av året – før jul.
I år er det vanskelig å beskrive en «trend» på hvor mye folk vi har hatt innom på besøk, men på
ettersommeren var vi fort anslagsvis 15-20 stk og oppover på kveldene.
Ungdoms Holy Riders
På høstparten dro vi i gang med samling for de yngste i klubben, primært fra 16 år og oppover. Dette har
vært suksess, selv om første samling var sent på høsten – i oktober. Det har vært 3 samlinger totalt - og det
blir spennende å se hva dette fører til fremover. Helgen 7-9 august ble det arrangert tur til Oslo for
«ungdommen», til HR hula, med innlagt tur til Tusenfryd. Totalt ca 14 ungdommer + noen foreldre var med
på arrangementet.
«Satellitten» i Eigersund
har hatt redusert aktivitet også i år, men er i drift i sommersesongen. Det er ikke lenger er Holy Riders
medlemmer som bor i Eigersund. Satelitten har arrangert en fellestur med overnatting, som var stor suksess.
Medlemsmøter
blir i utgangspunktet avholdt ca en gang i måneden -med pause om sommeren. I år har det kun vært 4 møter,
der noen har vært holdt privat og noen på klubbhuset.
Nye undermerke/ryggmerke bærere: Geir Berge – undermerke, Solveig Sandstøl – undermerke, Ole
Aniksdal – undermerke.
Aktiviteter 2020
Her er noen av aktivitetene klubben/folk i klubben har hatt i løpet av året:
•

MC kafe/klubbkvelder hver torsdag

•
•
•
•
•
•
•

Medlemsmøter siste mandag/tirsdag i måneden
Årsmøte lokalt
Menighetsbesøk
Dynobenk på Skoleskipet Gann og KS Bil - Vigrestad
Kryssvakter på Vårsleppet
Kaffetelt på Fulltreffet.
Fellesturer
For Styret i Holy Riders Sydvest Jone Kalheim, sekretær

Indre Agder
Året 2020 har som alle vet vært et annerledes år med liten aktivitet. Vi fikk gjennomført årsmøte den
05.02.20, etterfulgt av noen klubbsamlinger før landet ble nedstengt. Fellesturen ble som planlagt den
21. - 24.mai, og noen av oss fikk vært på Pilegrimstreffet i Fyresdal.
Videre besøkte klubben en ungdomsgjeng i august og vi hadde et par turer til gokartbanen i Finsland,
herunder noe øvelseskjøring. Noe besøk til andre klubber ble det også. Gjennom høsten fikk vi noen
samlinger med mc-kafè som var ganske godt besøkt av andre mc-folk og klubber.
Indre Agder fikk et nytt medlem dette året og har nå 14 medlemmer.

Ole Kristian Øydna

Lister
Årsrapport 2020 avd Lister
Da var året 2020 avsluttet. Et annerledes år som kan oppsummeres som følgende:
Styret i avdeling Lister har bestått av: Stig Jerstad (avdelingsleder), Kjetil Jordåen (styremedlem), Martha
Aardal (kasserer) og Torbjørn Kristiansen (vara)
Medlemstallet har økt fra 12 til 13 medlemmer i løpet av året.
Vi har nå flyttet tidspunktet vi samles på fra 1930 til 1900. Dagen er den samme, så det vil si at det fremdeles
er på torsdagene vi treffes på klubbhuset til andakt, bønn og sosialt samvær. Vi er fra 5 til 15 stk på en
klubbkveld. Det har naturligvis vært en del torsdager vi ikke har kunnet samles pga restriksjoner.
Lokalt årsmøte som vi pleier å ha i mars ble i år avlyst. Det var heller ikke noen fra avdelingen som deltok på
sentralt årsmøte.
Sesongen begynte med tur til gokartbanen på Vamoen hvor vi deltok på mc-kurs med teori og banekjøring.
Det var en del samlinger iløpet av sommeren og vi deltok på flere av dem.
I Kristi himmelfart helga gjennomførte vi avdelingstur til Sirdal selv om det var mange som meldte forfall
pga korona. Vi har også deltatt på div «cars, bikes & cofee» treff, blant annet hos Broken chains MC i
Iveland. I år har vi ikke deltatt på noen andre treff enn Pilegrimstreffet. Da hadde vi som vanlig ansvar for
opprigging og grilling på torsdagen.
Det var kort oppsummert det vi har deltatt på i 2020.
Dette har jo vært et veldig spesielt år, men takk og lov at det ligger bak, og vi kan heller fokusere på
sesongen som ligger foran. Da er det bare å legge 2021-sesongen i Herrens hender. Vær velsignet!
Med hilsen Stig Jerstad for avdeling Lister

Sørlandet
Styret har i 2020 bestått av:, Alfred Skaiå (leder), Bjørg Bendiksen (nestleder), Bernt Frustøl (styremedlem)
og Odd Kjær (kasserer/vara)
Litt av et år!
Masse planer for året, men vi vet alle hva som hendte i mars! Bedehuset ble stengt, og da også klubblokalet
vårt.
Utpå våren begynte vi å samles på lageret til Bernt Frustøl på Mjåvann. Der var det god plass, luftig, kaffe og
vafler, og det ble også en god prat igjen – så vi var litt i gang igjen! Det ble gode kvelder, og en god blanding
av flotte MC-folk som fikk med seg Guds Ord og godt fellesskap.
Bernt Frustøl er en god pådriver i avdelingen. Sammen med Nullvisjonen Agder og NAF-MC arrangerte vi
fem torsdag ettermiddager med ferdighetskjøring på gokartbanen i Finsland (Vamoen Motorsportsenter). For
en respons fra MC-miljøet! De kom fra fjern og nær - spesielt gøy med mange ungdommer på A2 og lett
MC. Vi i avd. Sørlandet var med og hjalp til med det praktiske, veiledning, grillmat- og kaffeservering. (Se
reportasje i siste Power.)
Vi hadde tre gode samlinger i klubblokalet på høsten – før det ble stengt ned igjen på grunn av covid-19. Det
ble en fin «liten» grøtfest for oss medlemmer før jul, der Alfred delte en oppsiktsvekkende rapport om hvor
mange som søker Bibelen (YouVersion) i denne tiden vi lever i nå. Årets mest leste bibelvers det siste året
(2020) er Jesaja 41,10: «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk
og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»
Nå ser vi fremover mot en ny vår og ny MC-sesong, på veien for Jesus!

Styret, HRMC Sørlandet

Aust-Agder
Året 2020 er på mange måter et utrolig spesielt år. Vi startet året med årsmøte hvor vedtak fra 2019 ble
igangsatt, vi har i 2020 ikke hatt et avdelings styre, men hatt en styrings gruppe bestående av alle
medlemmene i avdelingen. Undertegnede var avdelings leder. Etter en flott start, var det ikke lenge før
pandemien inntok oss, og klubb samlingene i Kirkens Bymisjons lokaler på torvet i Arendal ble stengt for
bruk fra starten av mars og ut august måned. Dette var selvfølgelig ikke greit i det hele tatt, men vi hadde
ikke noe valg. 1. mai arr. ble avlyst grunnet samme pandemi, også dette et hardt slag i ansiktet for oss som
hadde jobbet hardt inn mot dette. Men vi fikk samlet oss utendørs, med god avstand, små turer og samlinger
ute i det fri med syklene. I slutten av mai, fikk vi arrangert en avdelings tur som ble både koselig, kald og
våt. Vi kjørte til Flekkefjord, videre via RV44 til Jøssingfjord, ut til Bjerkreim, Vikeså, Gloppedalsura,
Byrkjedal og opp til overnatting på hytte på Sinnes i Sirdal. Vi startet i et flott vær, over i lett regn, så tungt
regn, videre inn i et kjøleskap (Kaldt og store brøytefonner), ovnene i de 2 hyttene vi hadde gikk
rødglødende hele kveld og natt. Alt av reimer og jekkestropper ble spent opp og brukt som tørkesnorer for alt
av kjøretøy.
Vi hadde på denne tyren med oss nyeste tilskudd på medlems listen, (han melde seg inn på denne turen).
Med L på ryggen ble det litt av en tur for ham, merkelig nok var det ingen klager å høre.
Dagen etter, startet vi iført regntøy, nedover Sirdalen igjen og ut til Ålgård. Vi kjørte mot Bryne, og fant
igjen inn på RV44 og satte nasen sørover igjen. En kjempeflott tur alt i alt. Godt sosialt samvær, og gøy å bli
kjent med nye mennesker.
Sommeren kom, også denne sterkt preget av pandemien, men onsdagsturene gikk som normalt, og mange av
oss var aktivt med på mange av disse. Pilgrimstreffet var vi ganske mannsterke på, da vi hadde 3 stykker som
fikk tildelt Ryggmerket. Tross pandemien, ble det et flott treff.

Fra midten av september, kunne vi igjen samles til klubbkveld på kaféen til Kirkens Bymisjon. Og
klubbkveldene var tydeligvis etterlengtet for alle sammen. Vi teller nå 15 medlemmer og 3 stykker som er
fast inventar og deltar på klubbkveldene.
Vi håper på et bedre 2021 og ser lyst og optimistisk på året og sesongen som ligger foran oss.
Guds rike velsignelse til dere alle sammen.

For avdeling Aust-Agder, Jon Tønnessen

Telemark
Så kom året da mye skulle bli annerledes. Det startet normalt, Alfa-kurs ble gjennomført og alt var vel, men
12 mars ble en merkedag som vi snart et år etter fremdeles bærer preg av. All normal drift, alle vanlige
møteplasser, alle treff vi hadde gledet oss til, ble plutselig sterkt redusert.
Men alt ble ikke borte, vi hadde mc-velsignelse på Vindfjelltun, en fantastisk pinse-helg tur, flere flotte
kveldsturer gjennom sommeren, Pilgrims-treff med 4 nye ryggmerkebærere og en flott avsluttende høst-tur
har vi blitt velsignet med også i et uvanlig år.
Ved årets utgang er vi 22 medlemmer, 20 med ryggmerket, men vi har også 1 prospekt. 7 støttemedlemmer,
ca 12 Hangaround og andre som er med på turer og treff som vi har arrangert.
Styret har bestått av Svein Arne Rønjom (leder), Ove Lofstad (nestleder), John Richard Friberg (kasserer),
Asbjørn Sørensen (sekretær) og Robet Skulstad (styremedlem)
Og styret har jobbet jevnt, med 11 styremøter dette året + 1 leiekontrakstmøte. Noen av møtene har vært
digitale på nett.
Et nytt tilbud er blitt fremforhandlet med utleier (NLM) av Svein Andres Tovslid og sittende styre.
Fremforhandlet tilbud:
-

Leie på 8 000,- med indeksregulering fra 2022.
Felleskostnader endres ikke: 3 500,Gjensidig oppsigelse med 1 års varsel.

En annen stor begivenhet i 2020 var når vi ble utfordret og informert av Jarand Semb på å overta rekvisita.
Etter litt betenkninger og drøftelser, ble vi klare for en ny spennende utfordring.
Med Lars, Tor Arne, Jan Erik, Robert og deler av styret startet vi opp med stor iver og Pilgrims-treffet ble
vår første salgs-test. Litt over 35 000,- ble det solgt for, og da vi foreløpig ikke har gått til nye innkjøp så har
vi ca 135 000 kr på kontoen.
Klubblokalet har også i år blitt påkostet med diverse utbedringer, som gulvmaling etc. Per Stian og UIO,
leier fremdeles en del av vårt lokale. I tillegg fyller vi på med vinterlagring av sykler også i år med en liten
nedgang fra 41sykler i forrige sesong til 37 sykler denne sesongen, fremdeles en viktig inntekt for klubben.
En ekstra stor takk til Jon Inge Hanger for nok en strålende innsats på vinterlagring av sykler.
Klubbkvelder og mekkekvelder ble i perioder svært redusert i 2020, men noe aktivitet har vi hatt. En stor
takk til alle klubbens medlemmer som har bidratt og skapt velsignede hyggelige klubbkvelder.
Har spesielt lyst til å takke Odd Arvid Stykket for all kreativitet, planlegning av turer og teknisk hjelp
gjennom året som gikk, du er til stor velsignelse for klubben.
Vi har mange flotte medlemmer i avdelinga som stiller opp for klubben vår. Venter i spenning på Herrens vei
videre for oss i 2021 og hva det gir oss av muligheter.
For styret i HolyRiders Telemark:

Asbjørn Sørensen

Vestfold
Det er litt rart å skulle skrive årsreferat etter et år som 2020, året der det som skulle skje, ikke skjedde, og det
som ikke skulle skje, skjedde. Referatet blir mer preget av det vi ikke fikk gjort, enn det vi fikk være med på.
Vi fikk akkurat avviklet avdelingens årsmøte før landet stengte ned 12. mars og dermed mye av det vi som
nytt styre skulle administrere ble borte. Noe fikk vi likevel til innenfor de grensene som ble diktert av
myndighetene. Vi begynte så smått med samlinger på klubblokalet, noen turer mer eller mindre organisert
ble det. Vår planlagte miljøweekend ble avlyst, men likevel gjennomført av noen få. Vi la flere av våre
klubbsamlinger til brygga i Tønsberg det denne sommeren spesielt bød på et enda mer livlig mc-miljø enn
ellers. Vi opplevde det miljøet veldig givende, og et godt alternativ til å være sammen i forhold til alt det
som ellers ble avlyst. Aktiviteten på Vindfjelltunet ble også opprettholdt, selv om restauranten delvis var
stengt.
Vi arrangerte vår, etter hvert, tradisjonelle grillfest med Bikerblessing. Der var begrensningen 50 deltakere
utenom arrangører, og det holdt akkurat. Alle treff og fester som var planlagt ellers i løpet av våren ble
avlyst, utenom Pilegrimstreffet! Flere av oss reiste dit og fikk litt opplevelse av fellesskap og mc-sesong.
Med 25 grader i vannet i Fyresdal og varmt sommervær helt til søndagen, var det et treff som går inn i
historien som et av de bedre.
Vi har hatt samlinger på klubblokalene i høst uten å gå på kompromiss med retningslinjene. Noen har valgt å
ikke delta på disse av forståelige grunner. For oss som har vært der, har det åndelige og sosiale fellesskapet
betydd veldig mye i denne tiden. Vi valgte å ikke arrangere MC-cafè denne høsten, men har likevel hatt noe
besøk på klubbhuset.
Flere i avdelingen har vært oppfinnsomme og holdt god kontakt i mc-miljøet på tross av begrensningene.
Vi holder et stabilt medlemstall på 23 medlemmer og stort sett alle er å betrakte som aktive medlemmer. En
kjær og god venn i avdelingen tok avskjed med oss før jul. Kjetil Gamst, som i flere år kjempet med kreft,
vant til slutt over sykdommen (1.Kor.15.55) og reiste hjem til Herren. Vi sitter igjen med sorgen og savnet
sammen med Gunhild og barna, men vet at vi skal ses igjen. Vi håper at vi, i det året som ligger foran oss
skal få fortsette å peke på Jesus og det levende håp vi har i troen på Ham, både for dette livet og det som
kommer etter dette.
For styret i Holy Riders Vestfold

Rune Enstad, sekr.

Oslo
Årsmøtet for Oslo ble holdt i slutten av februar. Styret består av Jan Vidar Husby (avd.leder), Johny Vågenes
(sekretær), Halvdan Gyllander, Nils Rune Kind, Martin Skipperud, Tom Erik Tonheim og Frode Lillevik.
Vi møtes mandag 18-21 (klubbkveld med alfa-kurs) og onsdag 19-23 (åpent hus med mye verkstedfokus).
Videre jobb med å bygge avdeling og bygge den enkelte opp i bibelsk kunnskap og som misjonær.
Oppbygging av avdelingen:
-

-

Alfa-kurs: Det har vært ønskelig å se på hvordan vi kan bli bedre kjent med hverandre, styrke det
bibelske fundamentet og ønske de som ikke kjenner Jesus så godt inn i bibelsk undervisning. Kurset har
utviklet mange av oss. Åndelige gaver er kommet sterkere grad i funksjon og mange er blitt godt kjent
med Jesus. I tillegg kommer visjonen til Holy Riders godt frem.
Jobbe med miljøet i avdelingen med bevissthet om å løfte hverandre opp.

Vi startet arbeidet med oppussing av bad i februar/mars. Deretter kom corona og satte alt på vent.
Coronatiden:
-

Med på og av med coronarestriksjoner har aktiviteten vært svært lav gjennom året.
Badet er blitt rehabilitert med nye toaletter og 2 nye dusjer. Alle flater er malt.

-

Pålegg om oppgradering av diverse elektroinstallasjoner i forbindelse med tilsyn fra Elvia. Det har gått
med en del tid til dette. Men kravene er nå svart ut.
Vi har allikevel med restriksjoner gjennomført grill og dyno i juni og august. Veldig godt besøkt.
Vi har hatt en del samlinger på klubbhuset. Men corona har rammet Oslo spesielt hardt der det har vært
forbud mot å samles til tider. Omtrent alle arrangementer er blitt avlyst.

Som avdeling er vi ved godt mot. Vi ser frem til at corona slipper taket slik at vi kan gå tilbake til virksomhet
igjen. Det vil bli kjøring utover når våren kommer og tar samlinger ute i Guds frie natur.

Østfold
Folket ved storhavet og storelven i øst hilser igjen. I motsetning til alle andre skal vi ikke nevne noe om
Corona/Covid-19, til tross for at det har skjedd. Men dette har også skjedd:
Styret
Thomas Lind Ihlebæk (Casual Commander - kontaktperson og en slags «nestenleder»), Carl-Erik
Gjermundsen (Colonel of Cash - kasserer), Vidar Solberg (Sergeant of Pen - sekretær), Harald Bjerkeng
(Father with Arms - medlemsansvarlig), Rune Holmen (Road King - tur og treffansvarlig), Hjalti Árnason
(General Informant - informasjonsansvarlig)
Avdelingen har vært uten leder også dette året, så styret har tatt felles ansvar og fordelt konkrete
lederoppgaver. Det har stort sett fungert veldig greit. Men Thomas har også fungert mer og mer som leder
(og stiller til valg for kommende periode). Vi har hatt 10 styremøter, som har blitt gjennomført med
usedvanlig lite krangling.
I tillegg til styremedlemmene har vi også vært velsignet med følgende besatte roller: Roar Kampenes
(Headquartermaster - klubbhusansvarlig), Sigrun Å. Bislingen (Major of Bar - kiosk og kjøkken), Einar
Dahlen (Escort of Prayer - bønneringskontakt)
Medlemmer
Siden forrige år har vi fått ett nytt medlem. Ved utgangen av året var vi 23 betalende medlemmer. Av disse
er: 17 bærere av HR ryggmerke, 13 bærere av HR Østfolds undermerke (dvs. de som deltar aktivt, i tillegg til
prospects), 2 prospect, 2 støttemedlemmer
Aktivitet
Vi har i utgangspunktet hatt klubbsamlinger på tirsdager, mer eller mindre som vanlig. Men det har jo blitt
en del unntak. Tirsdag 20. april startet vi med faste fellesturer rundt omkring i fylket, noe som ble veldig
vellykket. Vi var ofte 10-15 motorsykler på tur, og det var nesten alltid ikke-medlemmer med. Vi fortsatte
med turer gjennom hele sommeren, og ikke før 19. oktober hadde vi «normale» samlinger på klubbhuset
igjen.
Vi hadde også planer om å feire 30-årsjubileum med brusk og kam (fra villsvin) under høstens grisefest, men
det gikk jo dessverre i den velkjente vasken. Vi satser på å ta igjen dette kommende år.
Fester og andre aktiviteter har jo også blitt veldig begrenset, men vi har likevel vært innom 8 fester/barheng,
over 10 klubbesøk, noen turer til Høk og Tyrigrava og enkelte utsalgssteder for softis.
Vi deltok i 17. mai-kortesje i Råde, et par fellesturer/«runs» med lokale klubber og en begravelse med
kortesje.
Arild og Hjalti har også gjestet «Motorsykkel Podden» til Kjuus Racing (se lenke på
www.holyriders.no/ostfold).
Harald, Lisbeth, Hjalti og Einar fra avdelingen deltok på Pilegrimstreffet. Thomas deltok på høstens
avdelingsledermøte. Kjell Magne og Vidar har også deltatt på de to avholdte møtene med bikerklubbene i
Østfold.

Konklusjonen er at 2020 generelt har vært skikkelig midt på treet, med mange begrensninger og avlysninger.
Men spesielt tirsdagskjøreturene - som det har blitt mange av - har vært veldig positive. Der har det dukket
opp flere nye fjes, og noen har deltatt på samlingene utpå høsten. Det har riktignok vært litt begrenset
deltakelse også internt i avdelingen, men miljøet og samarbeidet både i styret og ellers er veldig godt. Så vi
ser fram til en ny vår.
Veldig hilsen Vidar Solberg Sergeant of Pen

