Vellykkede Gabriel Scott Dager i 2012
Det ble tre varierte, lærerike, utfordrende og flotte dager, takket være velvillige, dyktige og engasjerte bidragsytere. Stor
Takk til professor, ved Norges Idrettshøyskole Gunnar Breivik, visesanger Frik Hougen, forteller Hilde Eskild, professor
Bjarne Bjorvatn, prost Steinar Nilsen og sangerne og musikerne Hesnes Brothers for innsatsen. Det er godt å ha slike
ressurspersoner med på laget.
Gunnar Breivik tok i sitt engasjerende og grundige foredrag for seg det
enkle livet i naturen, med bakgrunn i
“Kilden”, “Stien” og “Alkejegeren”, og
sammenliknet tankene hos dikteren
Scott og filosofen Arne Næss. Frik
Hougen fremførte viser i “Scotts ånd”.
Hilde Eskild fortalte levende fra “Det
gylne evangelium” og fra “Det spøker”.
Bjarne Bjorvatn imponerte med en
meget troverdig utgave av “Pider Ro
hos Dronningen i Spanien”. I gudstjenesten søndagen viet Steinar Nilsen
mye av prekenen til “Hyrden”, og til
tanker om det at ondskapen og ulykken rammer. Til sammen skapte de
Scott-dager med stor spennvidde, med
inngående kunnskap og kjennskap,
scottsk humor og dypt alvor. Besøkte
du Høvåg kirke søndagen, kunne du
glede deg over Tøtta Mollestads vakre
krans av tørket tang, lyng og måkefjær,
som prost Steinar Nilsen la ned ved foten av Scott-bautaen utenfor kirken.
Med 90-100 fremmøtte Scott-entusiaster både torsdagen og lørdagen
og rundt 60-80 søndagen var vi godt
fornøyd og kan som alltid notere en
økende interesse for Gabriel Scotts
bøker, hans tanker og verdier. Gledelig nok, også blant et yngre publikum.
Det er bra. Vi trenger nye og yngre
entusiastiske representanter som kan

være med og åpne folks øyne for dette
særegne forfatterskapet. Et svært godt
boksalg under dagene vitnet om det
samme. Vel blåst. Vi kommer sterkt
igjen nå i 2013, så du som av ukjent
årsak ikke kunne være med i 2012,
merk deg siste helgen i august 2013!
Professor Breiviks foredrag (hovedpunkter som PowerPoint-presentasjon), finner du under menyvalget

Arkiv> Foredrag på Agderpostens
nettsider. Du kan også lese hva pressen skrev om Dagene og de andre
Scott-arrangementene på Arkiv>
Pressen skrev. Og for all del, gå inn
på Gabrielscott.no for mye interessant
informasjon ellers. Der kan du også
lese tidligere utgaver av Treskoposten.
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Bildet er fra møtet med skulespillere og regisør etter forestillingen Kilden. Stein Gauslaa ledet samtalen og intervjuet de involverte i stykket.
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