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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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D

u legger ikke merke til den med en
gang. Så lenge den gjemmer hodet i
knoppen, en centimeter over bakken ser
man den ikke i det brune gresset i veikanten.
Selv når den åpner ansiktet for de varmende
vårsolstrålene kan en enkelt hestehov være
vanskelig å skimte for en travel sjåfør.

kristne vandringen hjelper en til å forstå tiden
vi lever i og det Gud vil gi oss. Det vil hjelpe
oss til å gjøre valg og prioriteringer i livet
som samsvarer med overbevisningene våre
og som dessuten forbereder oss til å kunne
motta velsignelser til å håndtere fremtidige
utfordringer og oppgaver.

Vinteren var lang hos oss dette året. Snøkåpa
lå trygt på, til skientusiasters fryd, fra
november til godt etter påske. Ganske brått
tok deretter sommerlignende temperaturer
over og ting gikk fort. En dag plukket jeg med
begeistring den første bustete hestehoven og
dagen etter ble jeg møtt av smilende, rene
hvitveis i en solsving og jeg lurte på hvor jeg
hadde vært, som ikke hadde sett at de også
var på vei.

“Hvis vi ikke hver dag gjør fremskritt i
kristelige dyder, vil vi ikke gjenkjenne Den
Hellige Ånds senregn når det kommer.
Kanskje faller det på mennesker rundt oss,
men vi vil ikke forstå det eller motta det.”
(Ellen G. White, Det skal skje i de siste dager, s.
194)

Selv om vi vet at “etter vinter kommer vår”,
kan vi bli tatt på senga. Selv om vi vet at “ting
skal skje” i fremtiden – kan det være at vi
er så travle med livets gjøremål at vi ikke
merker at “fremtiden” kommer?

Hvem henvender vi oss til når vi sliter i livet?
Er vi så trygge på Gud at vi overgir både
drømmene våre og frykten vår til ham? Har
vi øvd oss så mye på å søke hjelp hos Gud, at
vår impuls i en krise vil kaste oss i Jesu favn?
La oss følge med i tiden. La oss følge med i vårt
eget liv. La oss i tro velge en evighetsholdbar
livsstrategi og øve oss daglig.

Daglige spaserturer og tenketid nær naturen,
gir mulighet til å følge årstidenes utvikling
og til å glede seg over de første vårtegnene.
Daglig tid nær Jesus og målbevissthet i den
Forsidefoto: Petter Olaf Vetne
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Påsketreffet 2018
Av Ellen Fredyna
Har du noen gang vært på påsketreff ved Sjusjøen? Det kan virkelig
anbefales! Du opplever med en gang å være i en familiær atmosfære.

H
F

orleden dag så jeg omtrent 20 store rovfugler fly i ringformasjon høyt oppe under
himmelen over Bagsværd i utkanten av storKøbenhavn. Jeg satt på en benk ved den lokale innsjøen.Været var skjønt. Folk spaserte,
løp eller syklet forbi. Det var bare meg, tror
jeg, som så det som utfoldet seg høyt oppe
under himmelen.
Jeg fikk være vitne til denne spektakulære, om
enn ikke helt uvanlige scenen i Danmark, ikke
fordi det er noe spesielt med meg, men fordi
jeg “tilfeldigvis” løftet mitt hode opp mot
det høyeste av himmelen. Den interessante
aktiviteten over Bagsværd fant nemlig sted
høyt oppe under himmelen. Ikke der duene,
spurvene og kråkene flyr men under det
høyeste av himmelen, hundrevis av meter
over bakken. De store fuglene var bitte små,
men fullt synlige for det blotte øye.

Det første av de tre himmelske budskap i Åp
14 innledes slik: “Jeg så en annen engel, som
fløy under det høyeste av himmelen. Han
hadde et evig evangelium å forkynne for dem
som bor på jorden . . .” (v. 6).
Etter omtrent fem minutter var de store
fuglene ferdig med sin oppvisning og fløy bort
i samlet flokk i nordlig retning.
Måtte du og jeg fortelle mennesker rundt oss,
upåtrengende, om å vende deres blikk opp
mot himmelen før det er for sent. Gud har
noe å fortelle oss. Et løftet hode med blikket
vendt fra jorden opp mot himmelen kan bety
vårt første virkelige skritt mot en ny fremtid
med håp. Jesus kommer snart. Løft hodet og
les hva vi må gjøre.

Spesielt
gripende
var
kveldsmøtene
med Jason Harral, der vi fulgte Jesus fra
Getsemane til hans korsfestelse, og studerte
i detalj historien fra de 4 evangeliene.
Vi kom nær Jesus og opplevde den store
velsignelsen han øste over oss.
Han beskyttet oss på utfluktene våre og
ga oss fantastisk vær: Bare solskinn, klar
blå himmel og skinnende hvit snø. Med
muligheter for langrenn, slalåm, aking, og tur
med truger og skøyter, var det noe for alle.
Vi ble bedre kjent med hverandre i mindre
grupper og hadde mye moro.

Skogli rehabiliteringssenter, og noen deltok i
en terrenglek.
Søndag kveld var spesielt morsomt da Adam
Hazel ledet oss gjennom en underholdende
auksjon.
Hjemmelagde
effekter
fra
studentene gikk for første gang, andre
gang, ...! - og inntektene gikk til Matteson
Misjonsskole. På mandagen presenterte
Matteson deres fremtidige prosjekter og
planer.
Vi var til sammen 78 personer på treffet
– en stor familie i Kristus. Tusen takk for
de fantastiske dagene vi fikk være med på!
Det var en unik opplevelse. Om to år blir
det treff igjen. Jeg planlegger å være med kommer du også?

En stor takk til Rebekka Wallner, som kom
langveisfra for å ha ansvar for kjøkkenet
og serverte velsmakende vegansk mat og
hjemmelagede snacks og søtsaker. Alle
som har smakt det, vil nok fortsette å spise
veganmat!

I Johannes’ Åpenbaring, kapittel 14, blir
menneskeheten presentert med en kjærlig
oppmuntring og advarsel. Ifølge den
siste boken i Bibelen er dette budskapet,
sammen med appellen i Åp 18:1-4, det siste
nådens budskap til verden fra en kjærlig og
barmhjertig Gud. Mange budskap har gått ut til
mennesket gjennom bibel- og kirkehistorien;
budskapet i kapittel 14 og 18 er ubetinget det
siste og alvorligste.
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ver morgen begynte med andakt,
ledsaget av mattesonsangere og
-musikere. Sanger til Guds ære, til dels også
selvskrevne melodier til bibeltekster og
E.G.White-sitater – virkelig fengende sanger
som fulgte en gjennom dagen.

Sabbaten feiret vi sammen med menigheten
i Lillehammer, der vi også tok del i tre
ulike aktiviteter på ettermiddagen. Vi
delte ut invitasjoner til menighetens
evangeliseringskampanje, hadde konsert på
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Født til å skape

og livet, økte innovasjon og oppfinnelser
dramatisk. Mange begynte å skape uro i
det etablerte og laget egne institusjoner
og foretak som skulle komme til å lede
samfunnet mot en bedre fremtid.

Av Jesse S. Zwiker

N

år vi ser tilbake på de 500 årene
som er gått siden revolusjonen
som mange reformatorer var med på
å tenne, kan vi se at mange brukte sin
gudgitte evne til å tenke utenfor boksen
og skape nye måter å leve på enn det
etablerte og foreldede tankesettet fra
middelalderen. Middelalderkirken hadde
forbeholdt prestetittelen for seg selv
– de utdannede og åndelige – og kalte
den uvitende folkemassen “lekfolk”.
De ble sett på som folk uten evne
til å resonnere på et anstendig nivå,
som trengte en katolsk prest til å gå i
forbønn for deres dumhet og religiøse
analfabetisme. I deres teologi hadde
“lekfolket” ingen spesiell betydning i
Guds plan – intet kall, ingen åndelig
mening, bortsett fra å forsøke å unngå
helvete så godt som mulig ved å gi alle
sine penger som avlat til kirken.
En av de største paradigmeskiftene som
Martin Luther brakte inn i det moderne
samfunnet, var tanken om at mennesket
var skapt i Guds bilde, med et tydelig
kall om å herske over jorden. Gud ga
dem evnen til å tenke og til å handle, en
evne lik skaperens.
Ifølge Bibelen ble hvert menneske i
begynnelsen utformet i Guds bilde,
mens i alle de hedenske nasjonene som
lå omkring Guds folk, gjaldt tankegangen
om at bare kongen var skapt i Guds
bilde og resten av samfunnet var ment å
være slaver for kongens ønsker.
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Jesse Solomon Zwiker er en av grunnleggerne
av Hyvecamp International Startup Innovation
Community

For en kontrast til det Luther fant i
Det gamle testamentes skrifter, der alle
som var en del av Guds folk var kalt
til å være prester. (2 Mos 19,6). Det
kommer enda sterkere frem i Det nye
testamentet, der Peter siterer Andre
Mosebok og bruker ord knyttet til
ledelse. “Kongelig” peker tilbake til den
opprinnelige skapelsen i Guds bilde, med
oppgaven å “herske og råde” (I Mos 1,26
/ 1 Pet 2,9.)

Det hadde en så stor effekt at hvis man
kikker på et kart i dag, kan man se en
markert forskjell når det gjelder velstand
og økonomisk fremgang mellom land
som hovedsakelig er katolske og de
som har tatt imot det protestantiske
verdisystemet og verdenssynet. Til og
med sekulære økonomi-lærebøker*
fremhever protestantismen som den
religiøse bevegelsen som har gjort mest
for velstanden som finnes i dag.
Det samme paradigme inspirerte
pionerne i Syvendedags Adventistkirken
til å revurdere tankegangen på mange
områder i livet – både i den åndelige og
den fysiske sfære.
Kellogg bidro med hundrevis av
oppfinnelser som i dag fyller de
fleste treningssentre og terapeutiske
maskiner. Dessuten formet han vestlige
frokostvaner. Uriah Smith hadde patent

på en protese som han fant opp for å
løse sitt eget problem siden han manglet
et ben. Charles Kettering har gjort
nest flest oppfinnelser i historien, og
foretaket Adventist Kettering Complex i
Ohio, USA, er oppkalt etter ham.
Dette er bare noen få som
representerer hundrevis av oppfinnere
og pionerer som startet et utall av
foretak og institusjoner over hele
verden med det målet om å gjøre et
holistisk inntrykk på verden.
Kan vi fortsatt se en slik bibelsk
nyskapingsånd i våre rekker? Har vi
fortsatt samme iver som reformatorene
og pionerne?
Denne artikkelen er ikke bare teori. De
som ønsker å gjøre virkelighet av denne
visjonen inviteres til å møte likesinnede
adventist-entreprenører i Berlin fra 30.
september til 3. oktober i år. Du finner
mer informasjon på www.hyvecamp.com.
*Hill, C. W., & Hult, G. M. (2016). Global Business
Today, Ninth Edition. New York: McGraw-Hill
Education

Resultatene av dette paradigmeskiftet
er bemerkelsesverdig: Luther hadde
tillit til at lekfolket kunne lese og forstå
Bibelen, hvis den var oversatt. Dette ga
lekfolket verdighet og selvrespekt til å
være ansvarlige samfunnsborgere. Som
et resultat av at folket igjen fikk troen
på at de var skapt i Guds bilde og hadde
evne til å revurdere samfunnet, normer
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Honduraskveld på Granheim

alumni – Misjonær først

Av Ricarda Wagner

S

Av Jan Haugg

tuen på Granheim er pent pyntet.
Girlander og fargerike papirfugler henger
fra taket og på veggen henger et stort flagg
i blått og hvitt, sammen med en machete.
Det er fullt av folk, og selv gulvet fungerer
som sitteplass. Rundt 31 gjester i ulike aldre
og med ulik bakgrunn er sammen med oss
i det koselige hjemmet vårt. Med smil om
munnen ser alle mot midten av rommet,
hvor mattesonelevene sitter i en halvsirkel på
gulvet. De synger en sang for gjestene sine
– velsignelsen fra Tredje Mosebok 6, 24-26.
Det første verset er på norsk og det andre
på spansk.

flotte bilder. De delte åpent om hvordan
Gud ga både gleder og utfordringer, om at
tålmodighet og fleksibilitet ofte ble satt
på prøve. Enda mer inspirerende var det å
høre hvordan deres horisont ble utvidet og
karakterer formet av disse opplevelsene.

Dette er et øyeblikk fra honduraskvelden
i forrige uke. Mattesons venner fra bygda
og fra menigheten, og hele skolefamilien
gledet seg over å få noen glimt fra elevenes
misjonspraksis i Honduras. De trakk fram
morsomme og lærerike historier og enkle
virkelighetsrapporter ved hjelp av sang og

Den hyggelige atmosfæren ga en perfekt
mulighet til å friske opp kontakten med
vennene vi har i lokalsamfunnet. Vi håper
at denne vellykkede kvelden åpner døren
for mer kontakt i andre halvdel av dette
Matteson-året.

En morsom quiz lærte oss noen fakta om
Honduras, og vi fikk en smak av landet, da de
serverte “baleadas”, den mest typiske maten
og gruppens favorittrett fra Honduras. Selv
om kokebananene ikke var modne nok og
bønnene fra de norske butikkene ikke “ekte
sort”, likte alle maten!

“Hvordan kan man være misjonær?” er et
spørsmål som stadig kommer tilbake. Ett
svar har tjent som et standard svar på dette
spørsmålet: “Misjon er ikke en aktivitet, men
en livsstil. Du kan tjene Gud hvor du enn er,
som baker, selger, pastor, renholder, reisende,
drosjesjåfør etc.” Og vet du, jeg liker dette
svaret, fordi jeg tror det er sant.
Likevel, de siste årene har jeg lagt merke til
adventister som jobber i alle mulige jobber,
uten å aktivt “så”. De ser ikke ut til å ha drivet
som gjør en oppmerksom og på ivrig utkikk
etter selv de små mulighetene til å være et
vitne for Gud. Hvorfor er det slik? Er det
slik at de ikke ønsker å dele evangeliet? Slett
ikke! Jeg er sikker på at de ønsker å se de
gode nyhetene forkynt og mennesker som
omvender seg til Jesus.

Elevene krysser en elv i Honduras
8
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være “misjonær hvor vi enn er” når vi først er
blitt “misjonær”.
Misjonsholdningen må ta tak i oss og bli en
del av oss. Det nesten smertefulle ønsket om
å få Guds bilde gjenopprettet i mennesket vil
hjelpe oss å se de mangfoldige mulighetene
som vi ellers tillater å passere upåaktet hen.
På Matteson Misjonsskole, der unge troende
læres opp til å være misjonærer “for livet”
og “hvor de er”, opplevde jeg stor personlig
utvikling mot å bli en kvalifisert og inspirert
ambassadør. Hvis du ønsker å bidra til å
forberede “en slik hær av arbeidere som vår
ungdom”, så kan jeg forsikre deg om at ved
å støtte Matteson Misjonsskole med dine
bønner, din tid, dine penger, din tjeneste, ditt
navn, vil du fremme Guds verk. Bare spør de
som arbeider der om deres tidligere elever,
hvor de er og hva de gjør nå.

Til slutt gikk det opp for meg at vi kun kan
nummer 1 | 2018
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Møt en “makedoner”!

- med andres ord

Jan Fossum er 76 år og bor i Steinberg,
ved Drammen. I sin ungdom studerte han
først til å bli fysioterapeut og fortsatte
deretter med medisin. Selv om han er
pensjonert nå, er han fortsatt “litt lege”,
som han selv sier.

Av Magnhild Harral, inspektør ved TBUS

Temauke om ærlighet
Hver vår harTyrifjord barne- og ungdomsskole
en temauke og de siste tre årene har vi vært
så heldige at vi har fått studentledere fra
Matteson Misjonsskole på besøk for å holde
temauka. I år var det Betina og Ricarda som
kom og temaet de skulle snakke om var
ærlighet.

Det var det han var da vi på Matteson
sist møtte han, ved HelseExpoen som vi
nylig arrangerte. Ved siden av å vurdere
deltakernes testresultater og å gi
relevante råd, så legen også individene
bak tallene. Det å få mulighet til å være
bindeleddet for å gjenopprette kontakt
mellom en dame i åttiårene og hennes
adventist-barndomsvenninne, som ikke
hadde sett hverandre på et helt liv, var en
tydelig berikelse for legen. Hans integritet
skinner gjennom i et råd han gjerne gir,
og som nok er ett av hans livsmottoer:
- Gjør ditt beste i alle livets situasjoner.

De hadde valgt ut fire fortellinger fra Bibelen
som man kunne lære noe om ærlighet av.
Fortellingen om Gehasi, Elisjas tjener, som løp
etter Naaman og ba om å få litt av rikdommen
hans til seg selv var en ny del av historien for
mange. Av Gehasi kunne vi lære at ærlighet er
motet til å innrømme våre feil.

Å lede mennesker til Kristus er det som
gir livet mening for Jan. Han ønsker at
andre skal få se Guds kjærlighet til oss
mennesker og hva han gjør for oss.

Med morsomme bilder og innlevelse i
fortellerstilen viste Betina og Ricarda at av
Sakkeus kunne vi lære at ærlighet er å velge
å gjøre det rette og av Peter at ærlighet er å
stå for det som er rett.
Siden vi skulle ha skolegudstjeneste sabbaten
rett etter temauka ble både Betina og Ricarda
involvert i å lage rekvisitter som vi trengte;
de lagde en vegg med en dør, et bål og
årer til båten disiplene skulle bruke. De var
samarbeidsvillige og hjelpsomme og uttrykte
flere ganger at de syns det var gøy å hjelpe til.
“Betina og Ricarda gjorde en fantastisk
innsats, både i temauka og i forhold til
skolegudstjenesten,” forteller rektor Susan
10

På spørsmål om hvorfor han bestemte
seg for å bli fast giver til Matteson
Misjonsskole / Granheimstiftelsen, svarer
Ursett. “De ville gjerne være sammen med
elevene og fikk veldig god kontakt med dem.
De var så villige og de engasjerte seg over all
forventning! Det er viktig for elevene våre å
ha gode forbilder, slik jentene var og det er
fint at de får et godt inntrykk av det gode
Mark Maricic er lege og har også vært
arbeidet som skjer på Matteson Misjonsskole.
gjestelærer på Matteson
Vi er veldig takknemlige for å ha dette
samarbeidet med Matteson!”
aktiv ungdom

han: - Jeg vet at de tar seg av mennesker
på en uselvisk måte. Ungdommene får
utvikle seg til å bli arbeidere for Kristus.
Gud jobber med oss alle. Må vi tillate han
å forme oss så vi kan stå ulastelige for
Ham på Herrens dag.
Det er fortsatt mulig å bli en
“makedoner”!
En “makedoner” velger å vise sin støtte
til arbeidet ved Granheimstiftelsen og
Matteson Misjonsskole ved å gi et fast
månedlig beløp.

www.granheims.no/gi

Bankkonto: 1020.07.09654
Les Paulus’ beretning om makedonerne i
2 Kor 8-9.

Vi har nådd målet i kampanjen
100% VANN. Tusen takk til alle som
har bidratt til rent og godt vann til
Granheim! Installering av filtersystemet
er nå bestilt.
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