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Sek. i A.K.F. og redaktør av bladet  
LYS vil understreke betydningen av 
kampen mot utviklingslæren. Den 
undergrov troen på Gud  som Skape-
ren — og dermed grunnleggende 
deler av Bibelens Gud. Det begynte 

allerede ca. 1870 og har båret forferdelige frukter 
og må være en sentral del av vårt kristendomsfor-
var ut fra 2. Kor. 10,5.  

D-for Dinosaur er et tegnehefte for barn med 
gode bibelhenvisninger. A4 og kr. 130,- 
Skapelse eller evolusjonseventyr  er heftet med 3 
foredrag fra vårt seminar. Kr. 75,- (70 s.) 
Stein og Bein er et glimrende hefte oversatt fra 
engelsk fra AiG. Passer for ungdom fra videreg. og 
opp på Universitetsnivå. kr. 60,- (66 s.) 
Evolusjonsdebatt er skrevet av prof. Ivar 
Kristianslund. kr. 45,-. Kjøp og hjelp ungdommen! 
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A.K.F./Krossen Medias 

 

hefter, bøker, tale- og sang- 
CDer, samt DVD produksjoner 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Du kan bestille alt på følgende adr.: 

AKF/Krossen Media. Pb. 196  4734 Evje  
Tlf.: 47-379-31053 fax: 379-30157  

e-mail: akf-evje@online.no 
 

Du kan også lese om oss på våre  
hjemmesider: www.afkf.net 

eller i  
Norges Kommentar-Avis  

adr.: www.Kommentar-Avisa.no 

Guds Ord er 
ikke bundet! 

 

 
”For Gud ga oss 
ikke motløshets 

ånd — men 
krafts, kjærlig-

hets og sindighets 
ånd.”  

Han har overvun-
net verden 
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Kristendomsfaget og K.R.
L.-faget er grundig analy-
sert av  cand. theol Stein 
Henriksen. Hefte under 
viser hvordan kirke og 
mange org. er på vei tilba-
ke til ROM. Prof. Carl Fr. 
Wisløff anbefalte disse to 
heftene på det beste og sa 
de burde få en stor utbre-
delse. ( 76 s. og 44 s.) 

Dette heftet viser den vi-
dere utviklingen i Den 
norske kirke m.h.p. kirke-
begrepet og biskopens be-
tydning m.m. Meget nyttig  
Bedre hefte om barnedå-

pen finnes knapt, og har 
de beste anbefalinger av 
prof. C.Fr. Wisløff, Sol-
heim på Fjellhaug mi-
sjonsskole og cand. theol 
Guttorm Raen. (68 s.) 
Jørgen Høgetveit — sek. i 

AKF — trekker her de lange 
og store linjer på Bibelens 
vandring og  litt av betyd-
ningen for nasjonene den fikk 
prege. (48 s.) 

Grunnleggeren av Dansk 
Bibelinstitutt Niels Ove 
Vigilius var med på man-
ge av AKFs bibelsemina-
rer. Like før han døde, 
sendte han oss dette ma-
nus. Red. Kleppa i Dagen 
skriver:”Stoffet er lettfatte-

Hefter fra AKF/Krossen Media 
Pris for hvert hefte er kr. 45,- pluss frakt. 
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AKF er en liten org. som ble 
startet av kristne forfattere i 
Sandefjord i 1954. Det drives 
på den gamle norske kirkes 
bekjennelsesgrunn d.v.s. 
evangelisk luthersk. 
Senteret lå i Sandefjord fram 
til 1985 og ble drevet av lærer 
Hans Haugland og hans styre. 
Da ble det flyttet til Evje og 
Hornnes kommune, og Jørgen 
Høgetveit overtok som sekre-
tær. 
De sentrale deler av virksom-
heten har alltid vært  å gi ut 
bladet Lys med Morsdags-
heftet — samt litteraturtje-
neste. I særlig fokus var kris-
tendomsformidlingen til barn 
og unge i skole og hjem. 
I 1985 utvidet vi bladet til 
fem nr. pr år og opp til 24 
sider pr nr. Abonnements-
tallet økte også kraftig og 
gikk fra ca. 1800 til nå godt 
over 3300. 
Om Lys og Morsdagsheftet 
skrev  avisen Dagen  13.12. 
1999 på lederplass:  
”Ingenting vil få så stor be-
tydning for kristendommens 
tilbakekomst i Norge som 
mor og morsrollen. Derfor vil 
vi anbefale Morsdagsheftet 
LYS, som blir gitt ut av Aka-
demi for Kristen Folkeopplys-
ning. Det skulle vært spredt til 
alle husstander i Norge før 
Morsdagen. 
Heftet taler enkelt og varmt til 
alle. Det har en glimrende 
layout, ikke minst er det 

(LYS) et ledende ideologisk 
tidsskrift i Norge. Hvorfor så 
sterke ord? Jo, det gjelder 
muligheten for gjenoppbyg-
ningen av et avkristnet, og i 
neste århundre, avfolket fed-
reland (med lave fødselstall 
og høye aborttall) Først av-
skaffes de kristne lovene og 
familien. Deretter bryter selve 
velferdsstaten sammen”.  
Vi driver fast en bønnetjenes-
te ved en gruppe på Evje hver 
lørdag kl. 13,- og en fast spal-
te i LYS. 
Arbeidet ble også på andre 
måter kraftig utvidet i.o.m. at 
vi i mange år drev et  omfat-
tende seminarbeid med 2-3 
seminarer pr år. Vi hadde med 
oss kapasiteter som C.Fr.
Wisløff, N.O.Vigilius fra 
Dansk Bibelinst., G. Raen, 
Hans Bovim, Ivar Kristians-
lund m.fl. Alle disse taler/
foredrag foreligger på kas-
sett — og vi har begynt en 
viss overføring til CD. 
  Vi driver også en omfattende 
utgivelse av hefter med apolo-
getiske tema — og gjør ting 
som få andre skjønner faren 
ved — nemlig kampen mot 
avkristningen av samfunnet 
og kristenretten som har gitt 
oss et så fritt og velordnet 
samfunn for liv og misjon. 
Det er i ferd med å tapes. Det 
meste av titlene på heftene 
går fram av denne brosjyren. 
Vi har kjøpt inn en god del 
utstyr slik at vi nå både pro-

duserer heftene selv og etter 
hvert kan vi også trykke og 
binde inn bøker med vår lim-
fres. Vi setter alt stoffet selv 
med moderne datautstyr og 
trykker også LYS på vårt lille 
trykkeri — og sparer på den-
ne måten en god del midler 
som vi investerer i en videre 
utbygging av AKF/Krossen 
media — i håp om å få bygget 
opp et slagkraftig senter for 
gjenkristningen av Norge. 
Vi har gjennom en årrekker 
produsert og omsatt en god 
del kassetter fra våre opptak 
på seminarene, men tidene 
forandrer seg. 
De siste årene har vi derfor 
skaffet oss utstyr for produk-
sjon av CD-er og DVD-er slik 
at vi også på det området kan 
følge med 
Vi har også skaffet oss en 
hjemmeside som du finner på  
www.afkf.net, og sekre-
tæren driver også Norges 
Kommentar Avis sammen 
med flere andre — for så vidt 
uavhengig av AKF—selv om 
Lys henter en del stoff fra den 
kilden. Du finner den på: 
www.Kommentar-Avisa.no 

  * * * 
Bestill LYS m. Mors-
dgasheftet til deg selv, 
slekt og venner. Lys 
kommer med 5 nr. per år 
a 24 sider. Kr. 150,-. Se 
adresse på s. 1. 

Akademi for Kristen Folkeopp- 
lysning  - hva er det? 
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Andre aktu-
elle hefter: 

 
Et lands bærekraft og mu-
lighet for å ta vare på sin 
befolkning på en skikkelig 
måte i krig og fred er av-
hengig av  hvordan man 
steller seg med landbruket 
som produserer mat og 
råstoffer ut fra de landare-
aler Gud har gitt oss å leve 
på og forvalte. 
Disse to første heftene ser 

på dette historisk og gir 
praktiske råd om hvordan 
man i vår tid kan berge 
bøndene og produksjonen 
selv om en har myndighe-
tene mot seg. 
Vi minner om at Norge 
avvikler mellom 3-4000 
bønder hvert år, har redu-
sert kornlagrene til et mi-
nimum i en verden som er 
meget urolig og truet av 
stadig økende naturkatast-
rofer mot de matproduse-

rende arealer. (2. Krøn. 
26,10 ”-for jordbruket lå 
ham på hjertet.” (56 s. og 
60 s.) 
 
Grønn omsorg  

er et foredrag som ble 
holdt på den avsluttende 
landskonferanse om dette i 
Stavanger. Det viser seg at 
mennesket som utvikles i 
de urbane miljøer, etter 
hvert tar skade av det — 
og mange av de som ska-
des — oppnår en betyde-

lig bedring når de får 
komme tilbake til landet 
og menneskets naturlige 
livsbetingelser. Sivil agr. 
Jørgen Høgetveit ble bedt 
om å holde et av foredra-
gene der  - hvor han skulle 
belyse : 

En sjelden, men svært in-
teressant belysning av det 
uheldige i å la barn og 
unge vokse opp i 
”steinørkener” av storby-
er — hvor inntrykkene fra 
Skaperens natur blir få og 
små. (44 s.) 

Primærnæringene i fritt fall? 
Hva med bonden? er et 
foredrag som ble forberedt 
til Folkehelsedagene 2003 
for Agder, under tema 
”Folkehelsa og dalstroka 
innafor”. Dessverre ble 
dagene avlyst p.g.a. for 
liten oppslutning. (44.s.) 
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lig,men viktig og sentralt. 
Vitnemålet er tydeleg og 
sterkt, og med det kan heftet 
godt stå som eit lite testament 
i norsk kristenliv etter denne 
danske noregsven. Det er eit 
vitnemål vi bør motta med 
takk.” (40 s.) 
Cand theol Guttorm Raen 
var en av de grundigste, mest 

beleste og bibeltro teologer 
Norge har fostret i nyere tid. 
Heftet anbefaler vi varmt, 
samt hans hefte om Ordsprå-
kene som omtales senere. 
(76 s.) 

* * * 
De to heftene under er for-
kynner Kjell Dahlenes 
dobbeltimer på de årlige 

Høgetveitstevner. Det er 
levende forkynnelse godt 
forankret i Skriften og vår 
kristningshistorie. 
(56 s.,40 s. 

Et grundig innlegg av 
statsstipendiat Kåre Sve-

bak i den pågående debatt 
om herlighetsteologi kont-
ra sann korsteologi. (36 s.) 
 

 
 
 

Profetiene: 

Prof. dr. sient Ivar 
Kristianslund skriver i 
sin anmeldselse: ”Jørgen 
Høgetveit er en dyptten-
kende og kunnskapsrik 
bibeltro kristen med et 
livslangt våkent engasje-
ment i kristendom og sam-
funnsliv. Han ser klarere 
enn de fleste de store lin-
jer i det som skjer i tiden.” 
Linjene trekkes fra Baby-
lon til Fredsriket — men 
Høge-tveits hovedanlig-
gende — er å advare mot 
forførelsen.”  (84 s.) 

* * * 
Kjell Dahlene med to 

viktige 
hefter 
om 
Israel 
og pro-
fetiene. 
Se nes-
te side 
også. 
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(46 s. og 40 s.) 

(66 s. ,66s.) 

Apologetikk/
Kristendomsforsvar 

 
Ivar Kristianslund har 
vært prof. med to dr. gra-
der og  deltar meget aktivt 
i media i forsvar av Bibe-
len. Han samlet en rekke 
av de mest sentrale artik-
lene i disse to heftene med 
skarpt og klart stoff i den 
aktuelle debatt. ( 74 s. og 
104 s.) 
 
 
 

 
Dagendebatt er et kraftig 
oppgjør i Dagen omkring 
”det norske hus” og lu-
therdommen” imot sosia-
lismen og andre under-
trykkende ideologier som 
vil trenge den evange-
lisk — luthersk tro ut av 
krike og samfunn. (88 s.)  
Sentrale tema har en rek-
ke  sentrale artikler  som 
belyser temaene ut fra  
Skriften. (96 s.)  
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Brosjyrer 

Disse fire brosjyrene (br.)  
er gratisbrosjyrer i A4 
med skrift på begge sider 
og brettet i fire. De egner 
seg veldig godt til utdeling 
og å legge igjen på off. 
kontorer etc.  
Blå br. har hele teksten 
fra oratoriet Messias av 
Hàndel. 
Gul br.  minner oss i dikt 

og tekst om vår tusenårige 
kristenarv. 

Gul br. over er en evan-
gelisiseringsbrosjyre 
og rød br.  er et oppgjør 
med sammenblandingen 
Gud og Allah. 
Brosjyren til h. er en ori-
entering og innbydelse til 
den fri nattverd. Denne br. 
koster kr. 5,-. 

 * * * 
Brosjyren under er laget 
for gjennomføring av 
hjemmedåp. I vår tid er 
det flere som ønsker å 
døpe barna sine hjemme p.
g.a. situasjonen i D.N.K. 
Kr. 5,-. 
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Øyvind  
Andersens taler 
har vi også overført til 
CD-er. Det gjelder hans 
taler om  
1. Hva er Bibelen? og   
2. Bruk av Bibelen.  
Kr. 100,-. 

Prof. C.Fr.Wisløff 
var med på AKF-semi-
narene i mange år. Nå har 
vi overført de viktigste 

talene hans om Bibelen og 
sentrale tema om vår tro 
til 4 CD-er. Kr. 200,-  
Begge disse CD-boksene 
anbefaler vi på det beste. 
De vil være til stor hjelp 
til å bli værende i en sann 
tro til det evige liv  i en 
forvirret og vanskelig tid. 

H.E. Nissen med 
ny serie, talte over 
Salme 51  i Eiken i 2006. 
Det  er en forkynnelse 
som mange har satt pris 
på. Alle talene gis ut  på 6 
CD-er.. Pris. Kr. 300,- + 
frakt. 
 
Vi har også en annen serie 
av H.E. Nissen hvor han 
taler over J. Åpenbaring. 
8 CD-er for kr. 350,- pluss 
frakt. 
 
 

 
Tidl. rektor på Fjellhaug 
skoler — Øyvind Ander-
sen og lærer der i over 50 
år sier om denne talen: 
”Det er blitt holdt et fore-
drag av herredsagronom 
Jørgen Høgetveit som har 
tittelen ”Nå må vi våk-
ne.” Der gjennomgår han 
alle de lover og bestem-
melser som er kommet og 
som er foreslått skal kom-
me og setter dem i kristent 
lys, belyser dem ut i fra 
Bibelen. Og det er ingen 
overdrivelse å si at det er 
et profetisk budskap i den 
talen. Og det er en tale 
som ligger meg på hjertet 
at alle kristne og om mulig 
alle i Norge skulle høre. -
Det ligger meg  på hjertet 
å si, og jeg tror det er fordi 
Herren vil at jeg skal si 
det.” 

* * *  
 
 
 
 
 

Tale-CD-er  fra AKF/Krossen Media 
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Den mest kjente tale i USA 
fra 1741, men ”er forbausan-
de aktuell. Ho kan vera ei 
god hjelp og påminning til å 
forkynna ævealvoret, Guds 
vreide og frelsa i Kristus 
også i vår tid.” red. Kleppa i 
Dagen. ” (52 s.) 

* * * 
”Det er flukt og høy him-

mel og Jørgen Høgetveits 
lyrikk. Et varmt, sterkt hjerte 
møter vi i de fleste diktene.” 
Bjarne Stoveland i Lys.  
Hele diktsamlingen anbefales 
på det varmeste.”red. Ny-
gård i Evangelisten. og i 

Bibelsk Tro skriver Gun-
nar Holt i en lengre anmel-
delse: 
”Høgetveits lyrikk er bibelsk 
sentral og avslører en dyp og 
personlig kjærlighet til Or-
det—Ordets kraft—og Nåden 
i Kristus.—Høgetveit skriver 
engasjert og med innlevelse 
og varme. Han har noe på 
hjertet. Noe han må dele vi-
dere . . Jeg vil takke forfatte-
ren fordi han gav oss dette 
heftet om mor — endog i en 
tid som vår. .”  (88 s.) 
 

Kristenretten  
forsvinner 

RETTEN i Norge forandres 
bort fra kristenretten og til 
hedensk tenkning. Disse tre 
heftene vil hjelpe deg til å 
forstå hva som foregår og 

bekjempe det. 
(80 s.,60 s.,40 
s.) 
Gode bibe-
lord til trøst 
og oppmun-
tring. Stor 
skrift.  Kr. 

45,-.  

Dette hefte koster kr. 
60,- De andre heftene er 
av praktiske grunner 
priset til kr. 45,- alle 
sammen. (80 s.) 



6 

 156 s. m.CD Pris kr. 175,-. 
* * * 

I 2005 ble det skrevet en 
rekke historiske artikler i 
tillegg til bøkene som kom 
ut. Her er Jørgen Høge-
tveits artikler samlet i en 
bok for kr. 150,-.  (170s.) 

 
 
 
 
 
 

Stern-
striden 
er topp-
aktuell. 
SV-
ideologi-
en som 
vi møtte 

på lokalplanet i skolestri-
den, har nå etablert seg i 
Undervisningsdept. og det 
merker vi. Den truer nå de 
kristne friskolene over 
hele Norge. Denne boken 
forteller deg hvordan de 
tenker og kjemper. Ny god 
innbinding. Red. og rektor 
O.Øystese (NLA) og Kåre 
Kristiansens og rd. F.J.
Sæle med meget positive 
omtaler. (143 s.)Kr. 150,-. 

 * * * 
 
Bevar ditt hjerte - det 
siste fra Guttorm Raens 
hånd var dette fine A4 
heftet om Ordspråkene    
(90 s.) kr. 150,- 

Dagens red. Kleppa skriver 
to fyldige og grundige 
spissartikler om denne bo-
ken når han anmelder 
”Kampen om menneskeret-
tene” i Dagen  30. april og 
2. mai  –03 med bl. følgen-
de: ”Dette er ei svært lære-
rik og aktuell bok, sjølv om 
ho er over femti år ga-
mal.— AKF/Krossen Me-
dia  har gjort oss velgjer-
ning å gje boka ut på nytt, 
slik at folk kan få tak i hen-
ne. Eg vil tilrå alle å skaffa 
seg boka og studere henne, 
særleg folk med samfunns-
ansvar.” (236 s.) kr. 179-. 
 
Hva er skjedd med 
Bibelen?  
 
AKF har kopi av avisde-
batten om bibeloversettel-
sene fra 1978 m.m. Kr. 
100,- + fr. 
 
 

Bøker fra  AKF/Krossen Media 
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Sang-CD-er og DVD fra AKF/Krossen Media 

Kjell 
Dahlenes 
CD– med 
sangene 
etter 
Moody/
Sankey 
og kom-

mentarer om de store vek-
kelsene over USA og Eng-
land i det nittende århund-
re, er velsignet opplevelse. 
Kr. 120,- 
 
Evangeliserings-CD-
en fra AKF/Krossen Media  
med en rekke gode 
ånde- lige 

sang-
er, 

klart og tydelig 
fremført med vakkert 
gitarspill til. Kjetil Fredriksen 
kommer også med korte fine 
vitnesbyrd. Priset til kr. 
75,- - så lavt for å få god 
spredning. Fin liten gave med 
stort budskap. 
Svein Røysland 

frå Valle 
i Setesdal  
syng gam-
le songer 
frå Setes-
dal og 
Telemark 

o.a. stader. Rein vokal 
sang —  slik han lærte dei 

i Setesdal på bedehusa.  I 
ei årrekke sunge desse 
sangane rundt på bedehusa 
på Sørlandet. Songane har 
tydd mykje til vekking, 
frelse og oppattnying på 
Agder o.a. stader. Nokre 
meir folkelege viser er og 
teke med.  

Tidligere prost Stein Hen-
riksen har i over 20 år 
skrevet på en glossar til 
hele G.T. Det er i alt 7500 
håndskrevne sider som nå 
blir overført til data og 
trykt. Her foreligger 1. 
Mosebok. I en glossar  
skriver en først teksten på 
hebraisk og t.h. den nors-
ke oversettelsen. Slik kan 
du lese G.T. direkte fra 
hebraisk.  
Boka er på 218 s. og pri-
sen er kr. 250,- + fr. Vik-
tig verktøy i ditt bibel-
studium. 
 

Sivil ing. Carl Chr. Hauge 
laget Mediamkt i 1981 — 
under forrige Libanonkrig. 
Mange av de samme me-
diafolkene er med i dag , 
samme Israelhatet er i 
gang — og derfor er den 
avslørende toppaktuell 
den d.d. Kr. 100,-. 

 
Nyeste hefte fra AKF/

Krossen Media 
Misj. H. Thorsen har arb. i 
Etiopia, Norea, Evang. Røst 
m.m. Han forteller her hva 
det kostet å bringe evang. til 
Etiopia - Galla på 1800 tallet. 
Det åpnet også veien for 
NLMs store misjonsarbeid 
senere. Gripende og nyttig 

lesning i 
vår tid å 
se hva 
fedrene 
ofret for å 
redde 
sjeler for 
himme-
len. kr.45, 


