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Matteson Misjonsskole 
ble startet i 1986, som et ledd i opplæring av litteraturevangelister og andre som ønsket å engasjere seg i personlig evangelisme. 
Skolen ønsker å være en ressurs for Adventistsamfunnet i Norge og tilbyr et ettårsprogram med fokus på bibelkunnskap, 
evangelisme, helse, organisk hagebruk og lederopplæring. Matteson Misjonsskole eies og drives av Granheimstiftelsen, 
som i tillegg til skoledriften også driver vegetarisk catering, kompostanlegg og Livsstilsklubben. Matteson Misjonsskole 
samarbeider med Gospel Ministries International (GMI) og engasjerer seg i et dynamisk, verdensomspennende 
misjonsarbeid. Granheimstiftelsen er medlem av Outpost Centers International (OCI) og Adventist-laymen’s Services 
and Industries (ASI). Matteson Misjonsskole er en assosiert LIGHT-skole (Lay Institute of Global Health Training)

Aktiv Ungdom
er et informasjonsblad som utgis tre ganger i året. Det distribueres til Granheimstiftelsens interesserte støttespillere 
og andre som kan ha utbytte av å vite mer om Matteson Misjonsskole og dens virksomhet. Aktiv Ungdom er også 
tilgjengelig på vår hjemmeside.
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En venn åpnet nylig en e-post og så en 
tilsynelatende uendelig liste med ordet 

“takk”. Det var bare noen som ønsket å 
si “tusen takk” – og budskapet ble veldig 
tydelig! 

Hvor opptatte er vi av å si takk? Hvor 
oppmerksomme er vi på velsignelser rundt 
oss? Det er så lett å ta ting for gitt og å ha 
et fokus på oss selv. Men du har kanskje 
lagt merke til at mennesker som generelt 
er takknemlige gjerne er gladere enn de 
som ikke har denne holdningen, og de er 
også hyggeligere å være sammen med. Det 
kunne nok hjelpe noen hver å tenke etter 
om kvelden og kanskje til og med notere ned 
minst én velsignelse fra dagen som gikk.

I år kan Matteson Misjonsskole se tilbake på 
30 års drift – etablering, utvikling, overlevelse, 

utvikling. Et jubileum er en milepæl og en 
naturlig anledning til å se tilbake på tiden som 
er gått. “Lær oss å telle våre dager, så vi kan 
få visdom i hjertet!” (Sal 90:12) Hver dag er 
en gave. Hvert år en nåde. Hver utfordring 
er en mulighet. Hver elev er potensial. Hvert 
frø er håp. Hver enkelt erfaring med Gud, 
hver enkelts erfaring, er gjemt i himmelens 
skattkammer. Retning i livet. Ringer i vann.

Ringer i vann er vanskelig å måle. Likevel 
oppmuntres vi til å telle og takke. Telle for 
å kjenne vår egen begrensning, telle for å 
oppdage Guds uendelighet. Alle lærer vi tidlig i 
livet å telle, uten at målet er å kunne telle helt 
til endes. I vår e-post til Gud skulle takkelisten 
blitt lang. Kanskje det mest realistiske er om 
den ble uendelig. Tusen millioner takk!

Tell velsignelsene Gud har gitt.
Regn de goder som han gir deg fritt.

Tell dem sammen, både smått og stort,
Og det vil forundre deg hva Gud har gjort!



Hvilken bedre måte kunne vi feire 30 år 
med Matteson Misjonsskole enn å kom-

me sammen til påsketreff! Matteson Alumni 
var spesielt oppfordret til å bli med på årets 
påsketreff, det første på seks år, for å markere 
jubileet sammen. I tillegg til utendørs aktivite-
ter som langrenn og slalåm, kom deltagerne 
sammen rundt felles andakter, måltider og 
kveldsprogram. 

Tim Riesenberger var invitert fra Seattle i USA 
for å formidle sine perspektiver på frelse og 
helse, under temaet ”Ingenting å frykte”. Tim 
jobber til daglig som akuttlege, men har en 
brennende iver for å jobbe for menneskers 
fysiske, psykiske og åndelige behov. Han delte 
mange inspirerende historier om møter med 
mennesker i sitt daglig arbeid og på spesielle 
oppdrag.         

Tilbakeblikk sto sentralt på programmet 
under årets påsketreff, med personlige 
vitnesbyrd om hva skolen har betydd for 
mange. Og med 215 ungdommer som 
har gått gjennom Matteson Misjonsskoles 
program opp gjennom årene, var det rikelig 
med eksempler på hvordan skolen har satt 
spor i livene til tidligere elever. 

Hver kveld delte tidligere elever deres 
erfaring fra Matteson, med fokus på hva de 
satte mest pris på fra skolehverdagen, og hva 
de fikk mest bruk for i etterkant. Mange som 
ikke hadde mulighet til å delta på påsketreffet 
hadde på oppfordring fra Matteson Alumni-
komiteen sendt inn en film med en personlig 
hilsen, så flere av vitnesbyrdene så vi på 
skjerm. 

Mange gode innslag viste at arbeidet skolen 
har gjort gjennom årene har betydd, og 
fortsetter å bety, veldig mye for mange. En 
fellesnevner blant det som ble delt var det 
med praktisk pedagogikk. Elevene har satt pris 
på mulighetene til å praktisere i virkeligheten 
det de lærer i klasserommet, og samspill 
mellom det praktiske og det teoretiske har 
tydeligvis gitt god læring. 

Etter alt som har blitt sagt om hvordan 
Matteson Misjonsskole har berørt folks liv på 
forskjellige vis, sitter jeg igjen med en følelse 
av takknemlighet for at jeg også har hatt 
mulighet til å være involvert i denne skolen, 
og glede over at den fortsetter å utruste 
adventungdom til det høyeste kall i denne 
verden; misjonstjeneste.
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30 års vitnesbyrd i påsken
av Jonathan Telfer

Er det ikke slik det burde være?
av Felix Schwarz

I planleggingen av årets ”mobilmisjon” 
forventet jeg at dette skulle bli en flott 

mulighet til å stå til tjeneste. Jeg vet ikke 
om det bare er meg, eller om det er litt 
vanlig for menneskesinnet å forestille seg 
ting litt større og mer heroisk enn det som 
blir virkeligheten. Når jeg nå ser tilbake på 
tiden, stemmer det at vi fikk hjulpet til litt, i 
realistisk utstrekning, men det var langt fra 
heroisk. 

Vi hjalp til på enkelte menighetsskoler 
med bønneuke, undervisning og ellers 
assistanse der det trengtes. Dessuten 
besøkte vi menigheter og noen av Matteson 
Misjonskoles venner og delte erfaringer og 
velsignelser fra skolens 30 års historie. Det 
er riktig hyggelig å møte noen av de mange 
som i en årrekke har støttet skolen med 
midler og bønner. Og det var artig å være 
sammen med barna på skolene, inkludert 

leirskoleuken på Basecamp  8. 
  
Men det jeg vil huske er altså ikke hvordan 
vi stod til tjeneste, men heller hvordan vi ble 
møtt med tjenestevillighet og gjestfrihet. Jeg 
ble ofte forundret over den kjærligheten og 
vennligheten som vi fikk på ulike steder på 
våre reiser. Folk som ikke engang kjente oss 
åpnet sine hjem, ga oss seng og mat. Også 
når vi var forsinket ble vi ønsket hjertelig 
velkommen; vi ble hentet sent på kvelden og 
en gang ble vi til og med tauet løs av snøen 
om kvelden.

”Er det ikke slik det burde være?” var 
kommentaren fra en vennlig vertinne da 
vi takket for alt hun hadde gjort for oss. 
Slik ekte kjærlighet er smittsom og ga meg 
noe å tenke på. Jeg er takknemlig for denne 
erfaringen, som fikk meg til å se litt mer av 
Guds karakter. 

Adam og Felix sender hilsen til alle sine nye venner rundt om i Norge



Som en del av en morgenandakt delte 
en av elevene ut en liten bok til hver, 

med plass til å skrive 10 ting å takke 
Gud for i 10 dager. Påfølgende andakt 
kom samme elev med to fine plakater og 
invitasjonen: ”La oss skrive ned og henge 
opp 200 velsignelser!” 
 
”200 – det er mye”, tenkte jeg.

”Ja, vi har kjempemye å takke Gud for”, 
la noen til.

”Ja, men hvorfor huske dem alle?” tenkte 
jeg. Jeg kjente en rar motvilje mot dette 
takknemlighetsfokuset. Jeg visste at det 
er bra å være takknemlig, men å skrive 
det ned så alle kan se – hva var poenget?

Har du noen gang tenkt som meg? 
Kanskje du har opplevd det før, eller 
du opplever det kanskje til og med nå: 
en underlig ergrelse når noen forteller 
om igjen om sine velsignelser, det rare 
ubehaget når vi er minnet om å takke og 
den unormale motviljen mot å fortelle 
om våre velsignelser.

”Tell velsignelsene”. Men hvorfor? Her 
er tre grunner som har hjulpet meg til 
å ønske å huske Guds velsignelser, og jeg 
håper at de også kan være til hjelp for 
deg, for ”det er en godt å takke Herren” 
(Salme 92,1).

1. ellers vil du glemme 
dem.

På Matteson minner Jeremy oss fra tid 
til annen om dette ved ordtaket: ”Top of 
mind, tip of tongue” – En norsk variant 
kan kanskje være “Det hjertet er fullt 
av, renner munnen over med”. Poenget 
er at det vi tenker på er det vi snakker 
om. Nå er faktisk også det omvendte 
sant. “Det munnen renner over med, 
fyller hjertet og tankene”. Ofte vil 
det vi snakker om lede hva vi tenker 
på. Det vi snakker mest om er det vi 
husker best. Hvorfor glemmer vi så ofte 
Guds velsignelser? Kanskje svaret er 
enkelt – vi snakket ikke om dem. David 
poengterer dette i Salme 105,2.5: “Pris 
Herren, påkall hans navn! Kunngjør blant 
folkene hans store gjerninger! Husk hans 
undergjerninger som han har gjort, hans 
under og hans munns dommer…” Når vi 
snakker om velsignelsene så husker vi 
dem!

2. fordi velsignelser er 
ganske enkelt det Gud 
gir. 

Gud er kjærlighet (1 Joh 4:8). 
Kjærligheten er ”vennlig” og ”søker 
ikke sitt eget…” (I Kor 13:4-5). Så, Gud, 
som er kjærlighet, er vennlig og søker 
aldri sitt eget beste, men derimot vårt. 
Alt som Gud gir oss, uansett, er gjort i 
godhet og for vårt beste, fordi han er 
kjærlighet. Alle tanker han tenker, alle 
planer han legger, er til vår velsignelse. 

Men ofte glemmer vi det, så når vi møter 
problemene, så tenker vi at Gud ikke 
bryr seg om vår lykke. Men vi vet jo at 
dette er feil. ”Det er fordi Gud leder dem 
at alt dette kommer over dem. Prøvelser 
og hindringer er de metodene Gud har 
valgt for å opplære mennesket, og han har 
satt dem som betingelser for at man skal 
lykkes i sin tjeneste.” (Helse og livsglede 
s. 358) Så Gud tillater vanskeligheter for 
at vi skal vokse, så det blir altså også til 
velsignelse for oss. 
 
3. fordi du egentlig selv 
ville valgt alt som Gud 
valgte for deg. 

Hvorfor skjer ”dårlige” ting? Hvordan 
kan jeg telle som en velsignelse noe som 

synes direkte forferdelig? Her er en siste 
tanke å ta med: ”Gud leder aldri sine barn 
annerledes enn hva de selv ville valgt, om 
de hadde kunnet se enden fra begynnelsen, 
og forstått den herlige hensikten de er med 
å oppfylle som hans medarbeidere.” (Helse 
og Livsglede s. 366) Så, selv om noe 
synes ille, ville vi fortsatt ha valgt det. 
Bare det er en velsignelse verd å telle.

Nå har vi altså de to plakatene på 
veggen, der 200 takkeemner har plass 
til å vokse frem. Disse bærer vitnesbyrd 
både om Guds godhet og om hva som 
betyr noe for oss, og minner meg på det 
gode ordet ”takk”. Jeg er så glad for å 
kunne si "takk" for det nå!
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Å telle velsignelser
av Adam Hazel



En tidlig morgen for 3 måneder siden 
forlot vi snøfylte Norge, uten å vite mye 

om hva som ventet oss. Men luften var fyllt 
med begeistring og bønner om at tiden skulle 
bli velsignet. Vitnesbyrd fra tidligere elever 
fortalte at misjonsreisen til Honduras hadde 
vært et vendepunkt i deres liv, men jeg trodde 
ikke det kom til å gjelde oss. Jeg tok feil.

En fredag hadde vi gått til “kaffefjellet” for 
å tilbringe helgen blant landsbyboere som 
midlertidig hadde flyttet dit for å finne arbeid 
til å forsørge familiene sine for et nytt år. Mens 
vi var der delte en av mine medelever en dyp 
tanke. “Jeg forlot mitt komfortable hjem med 
oppvarmet gulv for å dra til Matteson, der 
luksusen er mer beskjeden. Så kom jeg til 
Honduras, der jeg fikk oppleve enkle forhold 
på VIDA; bare kaldt vann og lite tilgang til 
strøm. Og nå, her: ikke springvann og sølete, 
utendørs toalett... Jesus var den som kom 
fra himmelsk herlighet ned til denne sølete 
jorda – for å bli en av oss. Snakk om å bytte 
omgivelser!” 

For mange av oss var tiden i Honduras livets 
mest utfordrende, så langt. Helseproblemer 

og skader, heten, hardt fysisk arbeid, begrenset 
meny, fullpakket program, ny kultur, og det å 
være tusenvis av kilometer hjemmefra med 
knapp mulighet til å kontakte familie og 
venner. Alle erfarte vi vanskeligheter. Men 
vi fant ut at utfordringer og velsignelser går 
hånd i hånd. 

Gud lot oss komme til et ekte latinamerikansk 
fengsel for å bryte ned våre fordommer. Han 
viste oss at det er mulig å dusje med vann fra 
en bøtte. Han fikk oss til å undre oss over 
hvordan folket på fjellet delte det lille de 
hadde. Vi glemmer aldri da vi sydde sammen 
såret på Renés ben etter at han falt gjennom 
et tak; Dette ble virkelig noe som bandt oss 
sammen. Det samme opplevde vi da Julian 
holdt en offentlig møteserie “i blinde” etter 
at han fikk en gren i øyet. 

Vi opplevde hvordan Gud virkelig tar vare 
på oss og hvordan Han er sterk når vi er 
svake. Karakterer ble formet som aldri før 
og vi kom nærmere vår Far. Vår oppgave er 
å plassere oss selv der vi kan vokse og det 
finnes ikke noe bedre sted å være. Honduras 
var absolutt en slik erfaring.

Matteson ga meg et paradigmeskifte for livet. 
Jeg fikk et annerledes, et bedre perspektiv på 
livet. Før var målene mine verdslig vinning og 
ære. Og, ja – Gud skulle jo også få plass et 
sted, så jeg tenkte jeg kunne gjøre noe for 
ham i fritiden. 

Men kunne det virkelig være alt? Gud utfordret 
jo sitt folk i fortiden med et høyere mål og 
Jesus utvidet det og ga oss misjonbefalingen i 
Matteus 28:18-20. 

Spørsmålet mitt var: Må jeg gi opp alle mine 
talenter og alt jeg har lært fram til nå og gå 
rundt å forkynne hele dagen? 

Akkurat det har ikke vært planen Gud har 
hatt for meg – i alle fall ikke enda. I oppgaven 
med å avslutte verket her på jorden må vi 
engasjere oss i alle mulige typer arbeid og 
gjennom det nå mennesker. Dette var en av 
de viktigste tingene jeg lærte i forbindelse 
med det store spørsmålet om hva jeg skulle 
gjøre med livet mitt.

Etter året på Matteson hadde jeg nye 
mål og ambisjoner for livet og dro til 
Wildwood for å få mer opplæring innen 
organisasjonsadministrasjon. I januar 2015 
begynte jeg min praksis ved VIDA International 
i Honduras. Der var jeg glad for å møte årets 
mattesonfamilie. Det var en velsignelse og det 
minnet meg på mine egne gode erfaringer fra 
tiden på Matteson. 

I fjor høst begynte jeg som snekkerlærling og er 

dermed i gang med neste fase i min utdanning. 
Innimellom har Gud gitt meg mulighet til å 
komme ”hjem til Granheim” igjen – bare å 
kjøre inn oppkjørselen og gå inn i huset føles 
virkelig som å komme hjem. Selv om det 
bare har vært korte besøk er det alltid noe 
å hjelpe til med og det er fint å kunne være 
til hjelp. De siste fire årene har Gud arbeidet 
mye med meg og noen ting sitter fast i hjertet. 
Matteson vil alltid være et hjem for meg. 

aktiv ungdom  8

Et sted å vokse
av Dārta Debnere
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 alumni – Noe som varer?
av Sebastian Schierl

 Sebastian var elev året 2012-2013. I år er 
hans søster Angelika mattesonelev.
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 - med andres ord
av Harald Wollan, pastor, Mysen Adventistkirke
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Hvem er du? 

I Johannes evangeliet kapittel 8  kan vi lese 
at Jesus forteller om seg selv og sin Gudgitte 
misjon. Han forteller at han er verdens lys, 
men ble ikke forstått.  Til slutt spør de Jesus: 
”hvem er du?” (v. 25). Kapitlet avslører at den 
eneste måten å forstå hvem Jesus så må man 
tilbringe tid sammen med ham. 

Da jeg for noen få måneder siden kom som 
pastor til Mysen menighet dukket også 
spørsmål opp i mitt sinn: hvem er disse 
ungdommene ved Matteson Misjonsskole. Det 
jeg tenkte på var hvilken innflytelse ville de ha 
på menighetslivet i en relativt liten menighet.  
Ganske snart møtte jeg en gruppe unge 
aktive mennesker med en levende interesse 
for å bruke sine talenter og sin innflytelse til å 
bygge opp et levende trosfellesskap.  Gjennom 
sang og musikk, vitnesbyrd og arbeid gjør de 
sitt til at Adventbudskapet formidles på en 
levende og verdig måte gjennom menighetens 
aktiviteter.   

Ungdommene ved Matteson Misjonsskole 
kommer fra forskjellige bakgrunner, og 
ønsker å finne ut av hvilken oppgave i livet 
Gud ønsker de skal fylle. Gjennom felleskap 
rundt Guds ord i studium og bønn arbeider 
de med å bli mer effektive representanter for 
den Gud de har lært å elske så høyt. De vet 
hvem de er, de ser sin misjon, og de vet hvem 
Jesus Kristus er. 
     

Når jeg ser fellesskapet og gleden deres 
tenker jeg på et sitat fra boken Education 
(Utdannelse) With such an army of workers 
as our youth, rightly trained, might furnish, how 
soon the message of a crucified, risen, and soon-
coming Saviour might be carried to the whole 
world!—Education, 271.  (fritt oversatt: ”Hvor 
hurtig ville ikke budskapet om en korsfestet, 
oppstanden frelser som snart kommer tilbake 
bli forkynt til verden av en hær slik som våre 
unge om de ble undervist og utrustet på den 
rette måten.) 
      
Min bønn er at de unge rundt om i våre 
menigheter får mulighet til å bli undervist og 
utrustet åndelig og mentalt til å bli himmelens 
ambassadører til en verden som er ved å gå 
i oppløsning. 

Karakter - å utvikle individualitet 
og mot til å stå for sannhet og sin 
overbevisning

Ved å oppmuntre til granskning, grundig 
vurdering og selvstending tenking, 
legger vi til rette for læring og praktisk 
anvendelse av kunnskap. Slik ønsker vi 
å inspirere studentene til å forme sunne 
vaner for hvordan man tar gode valg, 
samt utviklingen av kristen integritet.

Ved morgenandaktene på Matteson 
Misjonsskole for tiden studerer vi 
boken Helse og livsglede og et avsnitt 
vi nettopp har hatt oppe gir jordnære 
og dype betraktninger rundt Matteson-
kjerneverdien som belyses denne 
gangen: 

“Det stille og stødige livet en ren og sann 
kristen fører, er et bedre vitnesbyrd enn de 
mest veltalende ord. Hva et menneske 
er, har større betydning enn hva 
det sier. 

De mennene som ble sendt til Jesus, kom 
tilbake og rapporterte at aldri hadde 
noe menneske talt som han talte. Men 
grunnen til det var at aldri hadde 
noe menneske levd som han levde. 
Hadde hans liv vært annerledes enn det var, 
kunne han ikke ha talt som han gjorde. Hans 
ord ble båret fram med en overbevisende 
kraft fordi de kom fra et rent og hellig hjerte, 
fullt av kjærlighet og medfølelse, godhet og 
sannhet.

Det er vår egen karakter og erfaring som 
vil bestemme hvilken innflytelse vi vil ha 

overfor andre. For å kunne overbevise 
andre om kraften i Kristi nåde, 
må vi kjenne denne kraften i vårt 
eget hjerte og liv. Det evangelium vi 
forkynner til frelse for sjeler, må være det 
samme evangelium som har frelst vår egen 
sjel. Bare om vi har en levende tro på Kristus 
som vår personlige frelser, er det mulig 
kunne øve innflytelse på en vantro verden. 
Dersom vi ønsker å redde syndere opp fra 
den sterke strømmen, må våre føtter stå fast 
på Klippen, Jesus Kristus.

Kristendommens emblem er ikke et utvortes 
merke, verken et kors eller en krone, men det 
som røper at et menneske står i forbindelse 
med Gud. Ved hans nådes kraft, 
som kommer til uttrykk gjennom 
en forvandlet karakter, vil verden 
bli overbevist om at Gud sendte sin Sønn 
som menneskenes frelser. Mennesket kan 
ikke omgi seg med noen annen innflytelse 
med en slik kraft i seg som den innflytelsen 
som stråler ut fra et uegennyttig liv. Det 
sterkeste argument til forsvar 
for evangeliet er en kjærlig og 
elskverdig kristen.” (Ellen G. White, 
Helse og Livsglede s. 257-258)

”Glem aldri at tanker leder til gjerninger. 
Gjentatte gjerninger danner vaner og vaner 
former karakteren”. (EGW, The Upward 
Look s. 257)

Tusen takk for at du støtter det 
karakterbyggende arbeidet ved Matteson 
Misjonsskole.  

Bankkonto: 1020.07.09654

Kjerneverdi: Karakter
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JUBILEUMSÅRET 2016

Matteson Misjonsskole
Granheimstif telsen
Bli med på Jubileumshelg 18.-19. juni

Sabbaten
Kl. 10:00: Bibelstudium og gudstjeneste i Mysen Adventistkirke, med påfølgende 
piknik-potluck på Granheim. Kl. 18.00: Historisk reise
Søndag
Kl. 10.00: Årsmøte for Granheimstiftelsen. Støttespillere og interesserte 
hjertelig velkommen. Fra kl. 13.00: “Granheim rundt”, åpen dag med info, 
aktivitetsløype og hagemiddag for Livsstilsklubben, venner og nabolag.

Si ifra om du ønsker å komme, og om du ønsker enkel overnatting på Granheim. 
Epost: post@matteson.no, Tlf: 99 160 180
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