Onsdag 11. februar
Grimstad rådhus
Kl. 18.00 Årsmøte

Middelalderen hadde sine egne estetiske
overbygninger, reformasjonen sine og senere
epoker har også stadig måttet realitetsorientere
seg i forhold til en stadig skiftende samtid.
Wolfgang Plagge vant 11 år gammel
Ungdommens Pianomesterskap i Oslo, han fikk
sin første komposisjon utgitt som tolvåring og har
utviklet seg til en moden, egenartet og
mangesidig skapende kunstner. Hans verksliste
spenner fra liturgisk musikk til symfoniske verker,
kammermusikk og solistisk klavermusikk.

Kl. 19.30 Gunnar Breivik:
Idrettsheltene – moralske forbilder eller
underholdningsartister?
Tradisjonelt har idrettsheltene våre vært forbilder
for barn og unge. Det norske folk sa nei til OL i
Oslo i 2022. Er den olympiske gullalder forbi?
Medieoppslag viser oss kampfiksing, tøying av
regler og alkoholmisbruk. Er dette symptomer på
en toppidrett som har mistet sitt etiske
verdigrunnlag?

Wolfgang Plagges musikk oppføres nå av
enkeltmusikere, ensembler og orkestre over hele
verden. Han er også en skattet foredragsholder
og kåsør.

Onsdag 15. april kl. 19.30
Grimstad rådhus

Gunnar Breivik er professor ved Norges
idrettshøgskole. Han har utdannelse innen
teologi, filosofi og idrett. Han har gitt ut en rekke
artikler og bøker.
Breivik hadde barndom og ungdomstid i
Grimstad.

Onsdag 18. mars kl. 19.30
Grimstad rådhus

Dag Gjerløw Aasland:
Nye blikk på forholdet mellom religion og
vitenskap
Om forholdet mellom religion og vitenskap etter
årtusenskiftet.
Hvordan globaliseringens utfordring til
religionene kan passe med vitenskapens nyere
oppdagelser av sin egen utilstrekkelighet.
Dag Gjerløw Aasland er viserektor for forskning,
formidling og nyskaping ved UiA. Han er
professor i økonomi og dr.scient i
landbruksøkonomi.

Wolfgang Plagge:
Liturgisk symbolikk som den musikalske
rammen i gudstjenesten
Komponist og pianist Wolfgang Plagge kåserer og
musiserer. Tilhørerne deltar i salmesang til
Plagges akkompangement.

Faglige interesser. Etikkens betydning for
økonomi og administrasjon.
Aasland har utgitt mange vitenskapelige artikler,
bokkapitler og bøker, både alene og i samarbeid
med andre.

