
Referat Halsnæs filosoferer…  

1 
 

 

 

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Mandag d. 12-10-2020 kl. 18.30 – 21.00, i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk 

Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Pia Brunse (PB), Trine Pallesen (TP), Sten Mogensen (SM) og Niels 

Andersen (NA) 

Afbud: Anne Kirstine Sloth Hansen (AKSH) 

REFERAT: 
Fra kl. 18.30 til kl. 19.00: Fælles filosoferen over emnet: ”Er filosofi svaret på corona?” med udgangspunkt i 

Gorm Harstes kronik i Politiken d. 19. juli 2020.  

Vi var enige om, at der ved nærmere gennemlæsning ikke var så meget ”at hente” i denne kronik som først 

antaget. Vi talte kort om den, men prioriterede at nå dagsordenen grundigt igennem. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (10-09-2020) 

Godkendt 

 

2. Huskeliste fra sidste møde 

TRJ: De 2 aftener i Lynæs er afholdt, og der blev endda gennemført en tredje aften for at få rundet 

det hele godt af. Der var 17 tilmeldte, og i gennemsnit 10 fremmødte. Folk kom fra både Hillerød og 

Frederikssund for at være med – særdeles positivt! 

TRJ udtrykte ønske om, at vi arbejder på at forny konceptet. 

TP: Har udsendt ca. 20 rykkere for kontingentindbetalinger. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

* Søndag d. 1. november er der generalforsamling i Dansk Selskab for Filosofisk praksis. Den finder 

sted kl. 12.30 til 17.00 i ”Krudttønden”, Serridslevvej 2. 2100 København Ø, og der vil være en 

filosofisk salon i forbindelse med generalforsamlingen. Program følger, og TRJ rundsender det, når 

det foreligger. TRJ genopstiller til bestyrelsen. (Efter mødet: Er rundsendt 18. oktober 2020) 

* Lørdag d. 21. november 2020 kl. 11 – 15.30 fejres Filosofiens dag i Aarhus (i Dok. 1) – alle er 

velkomne til at deltage. 

* TRJ har fået en henvendelse fra Visitationen i Halsnæs kommune. Der spørges, om vore forening 

kan tilbyde noget i forbindelse med kommunens projekt ”Den runde firkant”. Der er behov for et 

samtaletilbud til ældre/ ensomme borgere, som gerne vil have samtaler med indhold ud over 

”hygge”. – Vi taler på næste bestyrelsesmøde om, om vi kunne tilbyde en form for ”Filosofisk 

besøgsven” til interesserede – også unge og yngre mennesker. 

TP spørger hos Frivilligcentret, om de har en form for besøgstjeneste – vi ved ikke, om der 

overhovedet findes tilbud om besøgstjenester i kommunen. 

 

4. Evaluering af Løgstrup arrangementet 16. september i Gjethuset 

Meget vellykket aften! Lidt traditionel i sin opbygning, vi ville gerne have haft mulighed for 

gruppesamtaler, men lige til denne aften gjorde det ikke så meget, fordi Niels Henrik Gregersen er 

så dygtig en formidler. – Ved fremtidige arrangementer skal vi dog huske, at vores koncept netop er 
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samtale, ikke foredrag, så måske skal vi sørge for, at bordopstillingen signalerer dette. 

Leje af Gjethuset var til en meget favorabel pris, men kaffe, the og småkager var dyrt: 1.500 kr. Det 

har vi ikke økonomi til i fremtiden, så vi må finde en form, vi kan ”leve med” – måske kan 

deltagerne selv købe kaffe mm., måske skal vi sætte deltagerprisen lidt op – eller noget helt tredje.  

Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Vi havde fået en underskudsgaranti fra kommunen, men vi behøver den ikke denne gang – vi 

betaler selv de 600 kr., som ”mangler” efter at entreindtægterne er trukket fra udgifterne. 

Der manglede mulighed for mikrofonbrug, så NA har allerede bestilt 2 mikrofoner til næste 

arrangement d. 21. oktober.  

PB gav udtryk for, at hun så gerne ville ”være på” ved så stort et arrangement (altså med ansvar for 

velkomst, ordstyrerfunktion o.lign.). 

 

5. Kommende arrangementer: 

a. Onsdag d. 21. oktober: Pia Houmark om Den Kierkegaardske Samtalesløjfe i Gjethuset 

Der er 23 tilmeldte pt. NA har efter mødet undersøgt, om vi kan få lov at blive til kl. 21.30, 

og det må vi godt. 

Vi vil gerne have en opstilling med dels stole til foredrag (altså en slags rækker så godt, det 

kan lade sig gøre aht. coronaregler), dels område med bord + 2 stole (når samtaleformen 

skal prøves i praksis).  

Der er krav om mundbind i cafeområdet, når man bevæger sig rundt! 

TP indkøber mundbind, som vi kan give til de, som ikke selv har med. 

SM og Ole (vores revisor) og NA passer døren. 

TRJ indleder, styrer og siger tak. 

NA bestiller projektor til Pia H. 

 

b. Lørdag d. 7. november: Film i Hundested: To minutters stilhed (NA og PB) 

NA og PB mødes mandag d. 19. oktober og udarbejder et oplæg. 

NA aftaler med Susanne Engstrøm, hvem der skriver pressemeddelelse mm. (PB sender 

kontaktoplysningerne til Susanne til NA). 

 

c. Mandag d. 23. november: Filosofiens dag i Gjethuset. Hvordan får vi fremvist 

”fodboldkampen mellem filosofferne”? Hvilke sange skal synges? Akkompagnement? 

Vi viser forskellige Monty Python klip på storskærm, og så taler vi om, hvad disse klip 

sætter gang i hos os (Hvorfor er det her sjovt? Viser dette noget om det levede liv? o. lign.) 

Vi skal synge i hvert fald 2 sange: ”Always look at the bright side of life” og ”filosofisk 

ølsang”. PB prøver at samle folk, som kan synge for og at finde en akkompagnatør. 

NA laver power-points med teksterne til sangene og med links til klippene fra YouTube.  

Vi sender ALLE ideer og links til TRJ! 

Vi spørger Gjethbuset, om vi kan få lov at servere et eller andet (cucumber-sandwiches, 

cookies ell. lign.) som en del af arrangementets engelske koncept, ligesom vi gerne vil 

kunne servere cider og fadøl. HVIS vi må have f.eks. kage med, vil TP gerne bage. 

TP kontakter fotoklubben for at høre, om ikke de har lyst til at komme og tage billeder/ 

filme ved arrangementet. 

TRJ henvender sig til sin kontakt hos Frederiksborg Amtsavis for at spørge, om ikke de har 

lyst til at komme og dække arrangementet. 
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d. December: Pop-up juleboder ??? Eller filosofisk cafe?? Deltagelse som De tre vise mænd i 

krybbespil??? 

Det mest realistiske er nok, at vi går efter en form for cafè-arrangement med filosofisk 

julehjælp, a la bogen ”Cafeen ved Verdens ende”. I denne bog ligger der sedler med 3 

eksistentielle spørgsmål på bordene, og så er personalet samtalepartnere. Vi vil gerne 

fortsætte traditionen med et julearrangement, men i år har en bod i Frederiksværk ingen 

gang på jorden, for kommunen har solgt alle boderne til Grønessegård. (Gården er dog 

meget velvilligt indstillet mht. til, at vi kan leje en – det vil koste lidt, og vi skal selv hente 

den i givet fald). 

Vi kan overveje f.eks. Karl-e, Knuths glassalon eller måske Torup julemarked udendørs? 

Vi kunne også overveje en model med ”Grå januar” og have Nytårsrefleksioner i st.f. noget 

med jul. 

Tages op på næste møde. 

 

e. Mandag d. 14. december ”Det vanvittige 2020” i Gjethuset – Oplæg: ”Hvad er det vi har set, 

lært og forstået af corona – og hvilken betydning ønsker vi, det skal have?”  

På næste bestyrelsesmøde vil vi øve os i at filosofere over corona-temaet. Vi er enige om, 

at det er meget vigtigt at holde sig i en form for helikopterperspektiv, og IKKE forfalde til 

fortællinger om meget personlige oplevelser/ redegørelser – men huske at have fokus på, 

hvad coronaen overordnet har gjort for/ mod os. 

TP rundsender en artikel af Esben Kjær fra Politiken. 

 

f. Fastlæggelse af foråret 2021 (Det er besluttet, at Sorg og Kinesisk filosofi skal gennemføres 

i foråret, og derudover tager vi udgangspunkt i vores emneliste). Konkret tilbud fra Kirstine 

Roepsdorff på 7.000 kr. + moms og transport f.eks. i uge 51 eller i 2021 skal besvares. 

 

Kinesisk filosofi: Vi satser på 3 aftener i januar – februar 2021 med David, pris ca. 8.500 kr. 

TRJ kontakter David for datoer og honorar, PB kontakter Frederiksværk Gymnasium om 

mulighed for lokale (når datoerne foreligger). 

Sorg: Kan muligvis erstattes af en aften/ et lille forløb om ”Den meningsfulde død”. David 

har haft et højskoleforløb, som har haft dette emne, og de fleste af os synes, det lyder 

meget spændende.  Dato(er) kunne være i marts – april. TRJ spørger David om 

mulighederne. 

Filosofisk medvandring: Kunne måske være en opsamling på en aftens emne? Eller man 

kunne prøve noget med ”små sedler i en hat”, som man trækker og så finder en at samtale 

med om sedlens emne? Vi har jo ikke så gode erfaringer med filosofiske vandringer, så vi 

skal finde et andet ord/ en anden titel, som ikke indeholder ordet ’vandring’. 

 

PB meddeler Kirstine Roepstroff, at vi skriver hendes mulige arrangement på vores ideliste. 

 

6. Drøftelse af, hvordan vi kan filosofere over ”politisk sprængfarlige emner”, f.eks. miljø, 

flygtninge/ immigranter o.lign. 
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Vi er enige om, at det er VIGTIGT, at vi kan gøre dette – og vi skal finde en metode, så det ikke 

ender i holdningsdebatter o.lign. 

 

Vi kan anlægge en sproglig vinkel på emnerne a la: ”Hvad gør foruddefinerede begreber egentlig 

ved os?” Ingen har jo officielt været med til at beslutte begreber som ”Identitetspolitik”, 

”miljøtrussel” o.lign,  - sådanne ord/begreber opstår bare lige pludselig og bliver lynhurtigt en del af 

vores fælles sprog, uden at vi tænker over det. 

Vi kan også lægge en samfundsmæssig vinkel på det – det er jo store temaer, som kan være ganske 

uoverskuelige for den enkelte. 

Og endelig kan vi så forsøge os med rent faktisk at tage samtalerne! 

Således kan der blive tale om en slags 3-trins raket, som f.eks. kunne foregå i maj måned. 

PB skriver et lille oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Lokaler: Vi skal godkendes som folkeoplysende forening, hvis vi ønsker at kunne benytte 

kommunens lokaler. Drøftelse – Bilag fremsendt fra TP 

Vi er enige om, at vi ikke behøver kommunens lokaler – vi har mange andre muligheder. 

 

8. Drøftelse af vores PR-arbejde – kan/ skal vi udarbejde standarder for pressemeddelelser, plakater, 

flyers mm. ? 

NA prøver at finde eksempler på velegnede design-manualer, og PB og NA kommer med forslag. 

 

9. Budget 2020 

Intet nyt siden sidste møde. 

 

10. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde 

Vi øver os på corona-temaet, forsøgsvis med denne titel: ”Vil du ændre noget i dit liv pga. 

coronaen? Hvad har coronaen lært dig?” 

 

11. Næste møde(r): 

Torsdag d. 5. november kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk 

Mandag d. 7. december kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk 

 

12. Eventuelt 

TP sender foreningens lille folder til PB. Den skal nok revideres lidt, men bør ”genoptrykkes”, så vi 

kan reklamere for os selv helt generelt 

 

Referent: PB 


