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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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Vinter blir nå vår og vår blir snart 
sommer. Tiden gjør sitt arbeid på både 

mennesker, natur- og kulturlandskap. Noen 
ting skjer automatisk ifølge naturens lover, 
andre er resultat av menneskers initiativ 
og atter andre ting skjer ved overnaturlig 
innvirken. Noen ser på forandring som en 
trussel, andre som en befrielse. Uavhengig av 
vår subjektive opplevelse, kan vi ikke se på 
forandring som en fiende. Selv om den også 
kan være smertefull, er forandringen i noen 
sammenhenger løsningen.

Det er med blandede følelser kristenheten 
opplever reformasjonsjubileumsåret vi er 
inne i. Mens noen beklager det som kom i 
kjølvannet av Luthers kall til forandring, 
mener andre at reformasjonsånden må 
fortsette. 

I ”Kenneths trompet” i dette nummeret av 
Aktiv Ungdom kan du lese litt om dette. I 
hovedartikkelen forberedes du og inviteres 
du til vårens inspirasjonshelg, der det blir 
snakk om kallet til å gå imot ”det verste 
onde”, å finne en ny, men egentlig gammel vei. 
Det helhetlige budskapet som vi er velsignet 
med innebærer varig glede og trygge 
fremtidsutsikter, og resten av bladet farges av 
dette.  

”Innrett dere ikke etter den nåværende verden, 
men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så 
dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det 
gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.” 
Romerne 12,2



Vi priser Gud for hvordan han har ledet 
Matteson Misjonsskole i de siste årene. 

Siden 2011 har skolens kapasitet vært fylt, 
og det har vært ventelister for elever som 
ønsket å komme inn. Mange unges liv har 
blitt berørt og de har fått en visjon for 
hvordan de kan bruke sin tid, sine talenter 
og ressurser i Guds arbeid.

Vi vil takke Adam for trofast tjeneste i 
ledelsen av Matteson Misjonsskole, og vi er 
veldig glade for at han vil fortsette å arbeide 
for Granheimstiftelsen, med å nå mennesker 
gjennom et innflytelsessenter i Mysen.

Samtidig er vi glade for å fortelle at fra 
høsten kommer René Havstein til å lede 
skolen i noen år fremover. Han er lærer av 
yrke og elsker å bruke sannhetskildene, 
“naturen og åpenbaringen” som redskaper 
for å hjelpe andre å vokse i deres erfaring. 
René har studert boken Utdannelse og er 

spesielt glad i følgende avsnitt.
”Sann utdanning vil utvikle denne kraften 
[evnen til å tenke og å gjøre] og lære de unge 
til å bli tenkende mennesker, og ikke bare slike 
som kopierer andres tanker. Vi bør lede dem til 
sannhetens kilder, til de store områdene innen 
både naturen og åpenbaringen som 
venter på å bli utforsket. De bør granske både 
pliktens og skjebnens store kjensgjerninger så 
sinnets krefter blir styrket og utviklet. I stedet for 
utdannede sveklinger kan lærestedene komme 
til å sende ut menn og kvinner som er i stand 
til å tenke og handle – mennesker som 
mestrer omstendighetene og ikke er deres 
slaver, mennesker som er tolerante, tenker 
klare og har sine meningers mot.” 

Ellen White, Utdanning for livet s. 11

Vi ønsker at Gud skal lede i de nye 
ansvarsoppgavene og ser frem til at Han 
skal lede flere unge misjonærer til et liv i 
helhjertet tjeneste for Ham.

Martin Luthers 95 teser, som etter sigen-
de ble hengt opp på døren til slottskir-

ken i Wittenberg, feirer 500 års jubileum den 
31. oktober 2017. Forfatterens hensikt var 
ikke å starte et nytt kirkesamfunn, tesene var 
heller ikke ment å kritisere romerkirken eller 
paven. Luther var støtt og fornærmet av det 
åpenbare misbruket av kirkens nådemidler. 
Frelsen kunne ikke betales med penger – Je-
sus hadde betalt vår frelse med sitt eget blod. 
Derfor skrev han tesene og hengte dem opp 
på kirkedøren.

Avlatsbrevskremmeren Tetzels påstand om 
at "når pengen i kisten klinger sjelen ut av 
skjærsilden springer" var et direkte angrep på 
evangeliet og måtte møtes med Skriften og 
logikken. Luther mestret disse disipliner og 
følte seg kallet og forpliktet til å signalisere 
sin avsky. Han fant det passende å protestere 
i skrifts form der man ofte gjorde den slags – 
på kirkedøren. 

Dagen eller kvelden tesene ble hengt opp 
var signifikant: den etterfølgende dag var 
allehelgensdag, en fridag og en helligdag i 
den katolske verden og en dag det vrimlet 
med mennesker i kirken og i byen. Tesene var 
også ment som et innlegg for akademikere til 
diskusjon og refleksjon.

Lite ante Luther hva dette ville føre med seg 
og hvordan det ville slå ned i romerkirkens 
maktstruktur som et voldsomt lynnedslag. 

Hans eget liv hadde blitt forandret av et 
bokstavelig lynnedslag noen år forut – nå var 
det hele kirkens tur.

Tesene ble begynnelsen til noe nytt og noe 
bedre for millioner av mennesker. Sjeldent 
har verden blitt så radikalt forandret av 
så tilsynelatende lite, et ark med 95 korte 
påstander. Tesene som opprinnelig ble 
skrevet på latin fikk den oppmerksomhet de 
fortjente og takket være Gutenberg fant de 
veien til byer og landsbyer over hele Tyskland.

Med ett var Luther den nye helten i riket 
og romerkirkens største utfordring siden 
barbarertiden tusen år før. Luthers liv er et 
mektig vitnesbyrd om hva Gud kan gjøre for 
oss når vi bare er villige til å stå på Hans side 
og på Hans Ord. 

Hadde kirkens ledende menn den gang satt 
seg ned med Luther på hyggelig vis, vist ham 
respekt, vært lutter øre og imøtekommet 
noen av hans krav, ville saken ha fått en annen 
utgang. Stolthet og griskhet for lettvinte 
penger ble dens banesår.

Vi feirer Luther og tesene dette året. Er 
kristenheten fortsatt et kremmerhus? Har 
den behov for en ny reformasjon? Er det 
noen modige mennesker blant oss i dag, som 
Luther, som tenker mer på Guds ære enn sin 
egen fremtid? Vi lyser fred over Martin den 
Stores minne.
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Ny skoleleder - Ledelse er et privilegium og en utfordring
Av Jeremy Zwiker - Leder for Granheimstiftelsen

Adam, René og Jeremy



“Det er nytt!” sa han. “Det er 
bedre! Bare prøv, du kommer 

til å like det!” Men hadde han rett? 
Hvordan kunne noen være sikre? 
 
Når sant skal sies, var de eneste som 
faktisk forstod, medlemmene av den 
allmektige Guddommen. De visste 
også at det ikke var noe som allmakten 
kunne gjøre for å forklare det hele til 
andre. I hvert fall ikke enda. Lucifers nye 
idé måtte utspilles for alles øyne før alt 
dette kunne oppklares.   

Men jo mer Lucifer utviklet denne ideen, 
jo mer uklare ble ting. En ny idé ledet 
til stadig flere. Det kunne egentlig være 
greit nok, men alle disse nye ideene fikk 
de gamle ideene til å se ut som om de 
var gått ut på dato. Eller enda verre – 
hvis Guds måte å gjøre ting på ikke var 
den beste, så var det åpenbart at han 
ikke kunne være den beste lederen. Ja, 
det var en ny idé!

I dag lever vi midt i krigen som Lucifers 
nytenkning resulterte i. I årtusener har 
noen valgt Guds gamle ideer, og andre 
har valgt Lucifers nye ideer. Og kampen 
fortsetter. Jesus kom og beseiret fienden 
sin… men kampen fortsetter. Hvordan 
skal vi forstå dette? 

Syvendedags-adventister har bedre svar 
på slike spørsmål enn noen andre på 
kloden. Vi kaller det ”den store striden”. 
Men kampen fortsetter, og noen ganger 

virker det som om vi ikke har peiling 
på hva slagplanen er. Som en tanks som 
sitter fast i gjørma, eller et krigsfly med 
ødelagte instrumenter, virker det altfor 
ofte som om vi er uten kraft til å gå 
fremover, eller at vi slett ikke er sikre på 
hvilken vei som er fremover. Men bitene 
i puslespillet ligger rett fremfor oss. Sett 
dem sammen, så vil du se et bilde av det 
siste felttoget! 

Profetiens Ånd har på en intrikat måte 
knyttet sammen problemene i Lucifers 
opprør og Jesu respons i sin inkarnasjon. 
I nyere tider har vi fordelen med at vi 
kan se begge settene med motstridende 
prinsipper i stor grad utspilt i en enkelt 
manns liv og innflytelse: I tillegg til å ha 
funnet opp cornflakes og peanøttsmør 
hjalp Dr. John Harvey Kellogg å drive 
menigheten til dens største prestasjon 

til dags dato – begynnelsen til det høye 
rop… og deretter ledet han ut i alfa-
frafallet og dødelig kjetteri. 

Likevel fortsetter kampen, mens det 
profeterte omega-frafallet kommer 
stadig nærmere. I disse tider advares 
vi: ”de som gjerne vil etterleve alle Guds 
bud… kan ære ham bare når de har en 
riktig forståelse av hans vesen, ledelse og 
hensikt, og handler i samsvar med det… 
gjennom den siste store konflikten.”

Ellen White, Mot historiens klimaks, s 494
 
Det kan virke som om dette er for 
mye å forvente, men det er kun på 
dette stadiet i kampen at en slik 
forståelse er mulig for dødelige! Alt 

som adventismen har stått for i alle 
disse årene er pakket inn i denne krigen. 
De tre englers budskaper, sabbaten, 
og alle trospunktene er sentrale for 
kampen, men ”det er ikke kun ved ord 
og forskrifter at vi skal åpenbare Kristi 
karakter.” 

”Helsemisjonsarbeidet” – ”identisk med 
arbeidet som Kristus gjorde” – ”er av 
guddommelig opprinnelse”. Når, ”renset 
for jordiske smuss og opphøyd til å stå i sin 
sanne posisjon foran verden”, har det ”et 
virkelig herlig oppdrag å utføre.” Og hva 
er det? ”Å være et skuespill for syndfrie 
verdener, for engler og mennesker, og å 
åpenbare Faderen gjennom Sønnen.”

Ellen White, Manuscript 130, 1902

Og den avgjørende demonstrasjonen, 
som vi er invitert til å være en del av, vil 
til slutt avslutte kampen. Kom og finn ut 
hvordan og hvorfor, for det finnes ingen 
større sak å leve for!
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Den gamle, nye veien
Av Dave Fiedler

Velkommen til inspirasjonshelg 12.-14 mai! Dave 
Fiedler er taler, og i hans bok "d’Sozo - Reversing 
the worst evil", kan du lese mer om temaet for 
helgen.



Varm hilsen fra en solskinnsvakker åsside! 
Nå er det gått halvannet år siden jeg forlot 
Matteson og flyttet to timer vestover, for 
å starte en ny tilværelse i fulltids tjeneste. 
Å forlate mitt hjem der jeg hadde fast jobb 
for å bytte det ut med misjonsskoleerfaring 
og misjonstjeneste er noe jeg ikke kunne ha 
forestilt meg for noen få år siden. Men Gud 
har ofte herlige overraskelser for oss, bare vi 
våger å gripe dem!

Forestill deg en kvinne som har slitt med 
depresjon i mange år. Livet hennes var som 
i en nedadgående spiral. Hun har mistet 
interesse for omtrent alt og ser ikke mye 
lys i dagene som går. Etter noen dager på 
et livsstilssenter, i et spesielt program, der 
hun knyttes til mennesker som bryr seg, 
kan du begynne å se små forandringer. Hun 

får nytt glimt i øynene, gladere stemme. Ved 
avreisedagen kommer denne damen, som i 
starten var så kritisk, irritert og krevende, og 
sier et hjertelig takk! - Tusen takk for alt dere 
har gjort for meg!    

Å kunne være til hjelp for slike mennesker 
og å se at Gud gjør mirakler i deres liv har 
vært en av de mest verdifulle erfaringene jeg 
har hatt. 

Å si til Gud, led meg hvor du vil jeg skal være, 
kan være skremmende. Men min erfaring er 
at man ikke kan velge noe bedre! Hvordan er 
det med deg? Kaller Gud deg til å erfare noe 
spesielt med Ham? Hvis han kaller deg til å ta 
et skritt mot noe ukjent, vær modig! Det kan 
bli noe av det beste du noen gang har gjort! 
Slik var det for meg.

Et norsk ordtak sier: Når katten er borte, 
danser musene på bordet. Dette beskriver 

på sett og vis noe av det som skjer hvert år på 
Matteson i perioden mellom januar og mars. 
Mens elevene er på misjonsreise i Honduras, 
kan vi som blir igjen gjøre ting som vi ikke har 
tid til ellers i året. Vi kaller denne perioden for 
mobilmisjon, og store deler av perioden blir 
brukt til å reise rundt i Norge på forskjellige 
oppdrag. For min egen del ble 45 av totalt 61 
dager av denne perioden tilbrakt på reisefot.

Adventistkirken i Norge har totalt elleve 
barneskoler, og vi fikk muligheten til å besøke 
sju av dem. Vi var 2-4 personer fra Matteson 
som underviste og gjorde aktiviteter med 
elevene og vi tilbrakte 2-5 dager på hver 
skole. Gym, engelsk, samfunnsfag, kjemi, mate-
matikk, bibelkunnskap og matematikkverksted 
var noen av oppgavene. Personlig fikk jeg 
muligheten til å undervise om fossiler, geologi 
og skapelse, og jeg syntes det er kjempeartig. 
Barna syntes også det. Det styrker troen på 
at bibelhistorien er sann.  

Ungdomsklubb, overnatting med 10. klasse, å 
lage skolelunsj til en hele skole og arrangering 
av uteaktiviteter stod også på programmet. 
Vi hjalp til på Basecamp 8 og Absolutt 9ende 
som er to av skoleavdelingens faste opplegg 
for 8. og 9. klassinger. På to av skolene fikk 
vi også muligheten til å ha bønneuke om 
skapelse. I år besøkte vi også vinterfestivalen 
på Lillehammer, der vi kunne bidra med 
sunn mat, massasje, samt å snakke med folk 
om skolen vår. Et besøk til en nystartet 
livsstilsklubb i Växjö, Sverige, ble det også tid 
til, og vi fikk ny input til vår egen livsstilsklubb 
i Mysen.

For å oppsummere alt, har det vært mange uker 
fullpakket med action. Det har vært herlig å 
kunne støtte opp om adventistkirkens arbeid 
og dele vår tro gjennom det. Mobilmisjon gav 
oss en mulighet til å bli kjent med kirkens 
utdannelsesarbeid på en helt unik måte, og 
jeg takker Gud for dette.
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Mobilmisjon
Av René Havstein
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 alumni – Vær modig!
Av Mari Lillbäck

Mari, som opprinnelig kommer fra Finland, var mattesonelev året 2014-2015. 
Hun jobber nå på Fredheim Livsstilssenter sammen med sin mann, Fredrik.



Bærekraft – å etablere en stabil 
og livskraftig tro så vel som en vital 
organisasjon

Vi innser at vekst og det å gi er nødvendig 
for liv. Derfor ønsker vi at sjenerøsitet 
og trivsel skal kjennetegne mennesker 
og arbeid i utvikling. Mens vi strekker 
oss mot himmelens idealer og samtidig 
ser behovet for å være jordnære, 
ønsker vi å la Den Hellige Ånd utføre 
misjonsbefalingen gjennom vår tjeneste.

Å leve bærekraftig er ikke lett. Tenk på de 
globale utfordringene vi står overfor og 
hvor lite bærekraftig den vestlige verden 
har blitt. Tenk over følgende:

Å produsere én hamburger krever 
3000 liter vann, som tilsvarer å dusje 
kontinuerlig i 2 måneder. 110 insekt- og 
dyrearter forsvinner hver dag, grunnet 
ødeleggelse av regnskog. 4-8 mål regnskog 
hugges ned per sekund og 91% av dette 
skyldes dyrehushold. En person med et 
plantebasert kosthold produserer 50% 
mindre CO2, og bruker 1/11 olje, 1/13 
vann og 1/18 areal, sammenlignet med en 
kjøttspiser. 

Vi har vokst opp i et ”bruk og kast-
samfunn”. Denne tankegangen trekkes 
så langt som at hvis man opplever at 

partneren ikke lenger møter ens behov 
for kjærlighet, så ser man etter en annen. 
Beklageligvis er skilsmissestatistikker 
blant kristne like dårlige som blant 
ikketroende. Situasjonen er skadelig for 
familier og samfunnet som et hele.

Å tjene seg selv kan gi midlertidig 
tilfredsstillelse, men å leve et liv uten 
annen veiledning enn sin egen søken 
etter nytelse er ikke bærekraftig. ”Sann 
glede finnes i uselvisk tjeneste” sier Ellen 
White. Det er dette som vil gjøre livet 
verd å leve.  

På Matteson lærer elevene privilegiet det 
er å ta vare på naturen som Gud har gitt 
oss. Vi dyrker mat til egen husholdning 
og konserverer den, tilbereder deilig og 
sunn vegetarmat og bruker rester flittig 
så lite går tapt. Man erfarer også gleden 
ved å ta vare på hverandre og å fokusere 
på de andres beste, fremfor en selv. 
Elevene griper en fremtidsvisjon for et liv 
som varer og ønsker å dele dette med 
en verden som er i sterkt behov for mer 
bærekraft. 
 
Takk for at du støtter en bærekraftig 
utvikling av karakterer for fremtidens 
rike.

Bankkonto: 1020.07.09654
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 - med andres ord
Av Tommy Berglund
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Jeg tror ikke han var sliten, men Gud valgte 
likevel å hvile da han var ferdig med seks 
dagers skaperarbeid og innstiftet Sabbaten. 
Kanskje var det for å gi et eksempel for hva 
menneskene skulle gjøre, og for å vise at han 
hadde satt av tid han ville bruke sammen 
med oss. Hviledagsbudet knytter sammen 
menneskets forhold til Gud, og menneskets 
forhold til sin neste. 

Noe som vi ofte ikke legger vekt på er det 
som står om de andre seks dagene. ”Kom 
hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks 
dager skal du arbeide og gjøre din gjerning.”

2 Mos 20,8-9

Det står faktisk at vi skal arbeide i seks 
dager før vi hviler den syvende dagen. Hvis 
Gud har retningslinjer for hvilen, har han da 
også retningslinjer for arbeidet? Arbeidet bør 
være av en art som ikke sliter oss helt ut, 
eller som overbelaster enkelte kroppsdeler 
slik at vi ødelegger oss. Det beste arbeidet jeg 
tror vi kan gjøre er både lærerikt, lystbetont, 
livgivende og oppbyggende - arbeid i naturen 
med det Gud har skapt gir ikke bare fordeler 
i form av trim, fin hage og gode ting å 
spise; man kan bygge karakter, lære mer 
om skaperverket og utvikle kunnskap av 
evighetsverdi. 

Matteson Misjonsskole legger vekt på 
utdanning som tar for seg hele mennesket, 
og som inkluderer praktisk arbeid ute i 
vår Herres store hage. Kjøkkenhagen på 

Granheim innbringer sunn mat til skolen, men 
det viktigste er at hver enkelt der utvikler sin 
personlighet og karakter i tråd med Guds 
plan. 

Skal man ta mennesker på alvor bør man ta 
både fysisk, psykisk og åndelig utvikling på 
alvor, og det gjør Matteson når de velger å 
arbeide etter sann og hel utdanning, basert på 
himmelens prinsipper. 

Hvis vi satte mer pris på det praktiske 
arbeidet vi gjør i seks dager, er jeg helt sikker 
på at vi ville verdsette sabbatshvilen enda 
mer. Snart er det vår! Velsignede muligheter 
venter oss!

Kjerneverdi: bærekraft
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