30/6 –26/7 2014

Velkommen til Scandic Grimstad
– hotellet i hjertet av gamlebyen!

Kirkegaten 3, 4878 Grimstad
Tlf.: 37 25 25 25 / E-post: grimstad@scandichotels.com
Ekspert på å
Web: scandichotels.no/grimstad
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Torvet 8, pb. 70 4801 Arendal
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Svanemerket hotell

Prisene gjelder uke 27–30 t.o.m. 26. juli 2014

D agligvar ehandel m ed N or sk Tipping, R ik st ot t o,
P ost i butikk, A potekutsalg.
Var eutkjør ing. B r ygge m ed vannpost .

GABRIEL
GABRIEL

Du finner oss i Strandgaten 12!
Åpningstider sommer (15.05 - 31.08):
Hverdager 09 - 15
Torsdager 09 - 17 (unntatt juli).

www.sor.no | lillesand@sor.no | tlf. 09200

Trond Print Design as

27.—28. AUGUST
27.—28.
AUGUST
GABRIEL SCOTT SELSKABET
GABRIEL SCOTT SELSKABET

velkommen til gabriel scott-dagene
Medvirkende under Scott-Dagene
Geirulv Stoveland er skoleinspektør på Vardåsen skole, og vet masse om
skole i gamle dager. Han har selv gått på Fjeldal skole som har blitt til et
skolemuseum. Han vil holde en gammeldags skoletime, sånn som de hadde
i ordentlig gamle dager. Og så skal vi ha gammeldagse leker i skolegården.
Det blir kjempegøy!
På Tvers er bygdekoret i Høvåg. Her synges sanger på tvers av religion
og politikk, så det er et bygdekor for alle. Koret har blant annet sunget
på Jernbyrden-forestillinger i Høvåg, og har tatt konserter med Espen
Grjotheim.
Harde Johannessen har en samling av de fleste 50 oversettelsene som
finnes av Gabriel Scotts bøker. Du kan få bla i bøkene, og få høre om de
til dels spesielle omstendighetene rundt at bøkene har blitt oversatt.
Kan blant annet Scotts bok Det gyldne evangelium ha vært med å motivere til Apartheids fall?

Lørdag -

Fjeldal skolemuseum
Kl. 12.00

Gabriela Csepregi er fra Romania, men har de siste årene bodd i
Grimstad. Hun er sangutdannet fra hjemlandet, og har på kort tid vunnet
seg et stort publikum i distriktet — elsket for sin glitrende klare og varme
sopran. Kirsti P. Haugen, musikalsk leder i Fevik kirke, har samarbeidet
med Gabriela i flere år, og de opptrer og konserterer jevnlig i institusjoner,
for næringlivet og i kirkelige sammenhenger rundt om i distriktet.
Hanne Øhrn Drønen er cellist og virker som selvstendig musiker og
undeviser med utgangspunkt i Kristiansand. Hun er cellolærer, men gir
også annen musikkopplæring.

Billetter

til arrangementet
kjøpes ved inngangen

Geirulv Stoveland:
«En gammeldags skoletime».
Aktiviteter for hele familien.
Ta med niste.

Lørdag -

27. august

Lillesand ungdomsskole, amfiet
Kl. 19.00

Gunnar Breivik er professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges
idrettshøgskole, og tidligere rektor ved skolen. Breivik har jobbet med
idrettsfilosofiske og etiske spørsmål, og har studert fysisk aktivitet i
befolkningen, ekstremsport og menneskets tilpasning til ekstreme stresssituasjoner. Han er opptatt av barn og ungdoms oppvekstsituasjon med
tanke på utfordringer og fysisk aktivitet og har i en årrekke argumentert
mot en samfunnsutvikling som skaper stillesittende og passive mennesker.
Han har utdannelse innen teologi, filosofi og idrett.
Stein Reinertsen bør være kjent av de fleste som biskop i Agder og
Telemark. Det er første gang han er med på Scott-dagene. Men med
sin deltakelse føyer han seg inn i rekken av andre biskoper som har
bidratt under tidligere Scott-dager: Jakob Jervel, Per Arne Dahl og Olav
Skjevesland.

27. august

Prof. Gunnar Breivik:
«Nøysomhet i vår tid.
Har Scott fortsatt noe å si oss om
livskvalitet?"
Harde Johannessen:
"Scott i utlandet. Kåseri og utstilling av
oversettelser."
Koret «På tvers»
synger sanger fra og om Sørlandet
I pausen blir det servering av tradisjonell fiskesuppe, og kaffe etterpå. Salg av bøker fra en
rikholdig bokstand med alle titlene fra Gabriel
Scott Selskabets forlag.
Inngangspenger kr. 300,- Medlemmer kr. 250,-

Søndag Høvåg kirke
Kl. 19.00

28. august

Kveldsgudstjeneste i Høvåg kirke.
Biskop Stein Reinertsen.
Tema: Refleksjoner over Scotts bok
"Det gyldne evangelium"
Musikalsk bidrag:
Gabriela Csepregi, sang; Hanne Øhrn
Drønen, cello; Kirsti P. Haugen, tangenter
Etter gudstjenesten blir det bekransning
av Scott-varden utenfor kirken.
Vi mottar gjerne en pengegave ved utgangen.
Gabriel Scott Selskabet takker alle for oppslutningen om
årets arrangementer.
www.gabrielscott.no

GABRIEL SCOTT SELSKABET (GSS) er en ideell forening
som har som formål å gjøre Gabriel Scotts forfatterskap kjent, først
og fremst ved å få bøkene hans utgitt på nytt, og dermed gjøre dem
tilgjengelig og kjent for nye generasjoner lesere. Bøkene gis ut på
eget forlag, og kan skaffes i bokhandelen. De kan også bestilles fra
GSSs nettside. Se www.gabrielscott.no
Bli medlem i Selskabet, og få bøkene til medlemspris.

Bøker utgitt av Gabriel Scott Selskabet
Aftenrøde (hft.)
Agdesiden, – Sørlandet slik Gabriel Scott så det
Alkejegeren
Barkefletteren
Blaaskjæl
Camilla Dyring (hft.)
De vergeløse (hft.)
De tre lindetrær (hft.)
Den hvide hest (hft.)
Det gyldne evangelium (hft.)
Det spøker
Fant / Josefa (dobbeltbind)
Fugl Fønix (hft.)
Fergemannen
Helgenen
Hellig tre konger (hft.)
Hollender-Jonas (dobbeltbind)
Hyrden (hft.)
Jagtjournalen (hft.)
Jernbyrden (dobbeltbind)
Lillehavns mysterier 1 (hft.)
Lillehavns mysterier 2 (hft.)
Markus the Fisherman
Pider Ro’s historier
Sanketeina 1 (hft.)
Sanketeina 2 (hft.)
Sanketeina 3 (hft.)
Skipper Terkelsens levnedsløp (hft.)
Sven Morgendug (hft.)
Sølvfaks
Stien
The golden gospel (hft.)
Tripp-Trapp-Tresko
Vester i skjærene

99,195,200,200,
200,149,149,149,149,149,200,250,149,200,200,149,200,149,149,250,149,149,200,200,149,149,149,149,149,200,200,149,200,200,-

Medlemmer av GSS får kjøpe bøkene til medlemspris
(ca 30% rabatt).
Alle titlene finnes på lager hos Gabriel Scott Selskabet
www.gabrielscott.no.
Alle titlene er registrert i
Den norske bokdatabasen (Mentor).

