Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Torsdag d. 05-11-2020 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), Anne Kirstine Sloth Hansen (AKSH)

REFERAT
Fra kl. 18.30 til kl. 19.00: Fælles filosoferen over emnet: ”Har corona lært dig noget således, at der er noget
i dit liv, du vil ændre?”. Vi øver os i, hvordan vi kan filosofere over dette emne uden at falde i den grøft,
som hedder ” Hør min HELT personlige, lange beretning”
Udpluk af samtalen:
Caspar Eric har skrevet en fin lille digtsamling, som hedder ”Jeg vil ikke tilbage” og handler om IKKE at ville
tilbage (hvor de fleste jo ellers taler om, ”når vi kan vende tilbage til sådan, som det var før coronaen) – han
vil hellere vænne sig til nyde måder at leve på.
Coronaen er som en fremkaldervæske mht, at asocialitet har store konsekvenser for (om)verdenen.
Hvor stor risiko er man villig til at udsætte andre for, for at tage hensyn til sin individuelle frihed?
Coronaen har vist, hvor meget vi presser natur og andre dyr helt ekstremt – når vi mennesker trækker os
tilbage, bliver luften renere, vandet klarere og dyrene dukker frem igen. – Men ”selv” vi mennesker kan
knækkes i al vores mægtighed!
Det kunne være interessant at sætte coronaen ind i et historisk perspektiv – hvordan reagerede mennesker
og samfund på f.eks. den store pest, 2. Verdenskrig, polioepidemien o.lign.?
Man kunne måske bygge en samtalesalon op om en trekant, hvor det ene ben hedder ”Personlig læring”,
det andet ben hedder Hvilken betydning ønsker du, at din læring skal have i dit liv fra nu af?” og det tredje
ben hedder ”Naturen og os?”
Eller man kunne stille spørgsmålene
1) Hvad har du lært om dig selv?
2) Hvad har du lært om Os (fællesskabet, samfundet)
3) Hvad har du lært om Os og naturen`
4) Hvilken betydning vil du gerne have, at dine læringer skal have?

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (12-10-2020)
Referatet godkendt
2. Huskeliste fra sidste møde
TRJ: Har endnu ikke modtaget konkrete datoer fra David – taler med David igen.
TP: Frivilligcentret har ikke nogen form for besøgsvenner, så der findes ikke en sådan ordning i
Halsnæs.
Følger op på fotoklubben og på Halsnæs lokalradio.
NA: Vi kan fremover godt blive i Gjethuset til 21.30, hvis der bliver behov for det.
Vi må desværre ikke selv medtage eller stå for ”Monty Python-forplejning i Gjethuset.
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3. Meddelelser fra formanden
TRJ deltager i stiftende møde i ”Halsnæsfonden” lørdag d. 7. november. ”Halsnæsfonden” vil som
sin opgave bl.a. have at samle penge ind til ”ting”, som kan styrke det kulturelle liv i ”vores lange
kommune”, som en anden mødedeltager har udtrykt det.
4. Evaluering af Pia Houmark arrangementet 21. oktober i Gjethuset, herunder kort drøftelse af
vores forenings værdigrundlag.
Der var ca. 50 deltagere i arrangementet, og ca. 20 gik i pausen. For at finde ud af, hvad det var, der
fik de ca. 20 til at gå i pausen, har bestyrelsen på mail spurgt alle deltagerne om deres udbytte af
aftenen.
20 svar er kommet ind, og mønsteret er, at deltagere med terapeutisk/ anden professionel
baggrund var begejstrede for samtalesløjfen og muligheden for at afprøve den, mens de, som ikke
arbejdede professionelt med samtaler mm., syntes, de fik for lidt at vide om Kierkegaard. Denne
gruppe troede, at aftenen ville give et mere generelt indblik i Kierkegaard.
I bestyrelsen vil vi gerne prøve metoden af, når vi synes, der er en god lejlighed til det.
Gjethuset er generelt set for stort og ”u-intimt” til arrangementer af denne karakter, synes vi – det
havde været bedre, hvis omstændighederne havde tilladt os at være i Bogsalonen – også selvom
det ville have betydet mulighed for færre deltagere.
Generelt er bestyrelsens holdning, at vi ikke har lyst til at bruge skriftlige evalueringer, skemaer og
andet ”business-værktøj” – men det var udbytterigt at få feed-back, så fremover vil vi huske at sige
til arrangementerne, at vi meget gerne modtager feed-back f.eks. på mails, om, hvad deltagerne får
ud af vores arrangementer.
Vores grundværdi er fortsat, at vi vil være en åben og filosoferende forening.
5. Skal vi sætte deltagerprisen op fremover? Gjethuset bliver dyrere, end vi havde beregnet mht.
kaffe og the.
Enighed om, at vi ikke sætter priser op i indeværende år, men vil se på det i 2021.
6. Kursus om forandring i foreninger – hvem deltager?
Vi synes ikke, vi har brug for præcis dette kursus, så vi tilmelder ikke nogen. Men kommer der
andre tilbud, vil vi meget gerne se på dem.
7. Kommende arrangementer:
a. Generelt: Hvordan tackler vi forsamlingspåbuddet om kun 10 personer samlet?
Fremover skal vi sidde på stolerækker med afstand, og med næsen samme vej (altså ikke
ved borde). Påbuddet om 10 personer gælder ved arrangementer, hvor deltagerne går,
løber eller står op i det meste af tiden. Ved vores arrangementer, hvor vi sidder ned hele
tiden, må vi være op til 75.
NA spørger coronarådgivningen, om vi f.eks. til Monty Python aftenen må lave små stående
gruppearbejde.
TRJ rejste spørgsmålet om, hvorvidt det er etisk forsvarligt at vi gennemfører vores
arrangementer. Konklusionen blev, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at overholde alle
påbud, men at vi meget, meget gerne vil gennemføre vores planlagte aktiviteter – vi vil
gerne bidrage til, at der også er lyspunkter og aktiviteter at glæde sig over.
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b. Lørdag d. 7. november: Film i Hundested: To minutters stilhed (NA og PB) – check op
Alt er på plads.
c. Mandag d. 23. november: Filosofiens dag i Gjethuset. Check op på, om alt er ved at være
på plads (jf. Huskelisten)
TRJ indleder og er generelt tovholder på selve dagen. Indledningen vil sige noget om, hvad
Filosofiens dag er for en størrelse, og hvorfor vi har valgt at gennemføre aftenen i Monty
Pythons navn og ånd.
Undervejs vil TRJ knytte kommentarer til de sketches, vi viser, og hele arrangementet
slutter med ”Always look on the bright side of life” som fællessang (tekst på skærm, eller i
papirform sammen med noder).
TRJ udarbejder forslag til, hvilke sketches vi skal vise og i hvilken rækkefølge. Frist herfor:
Søndag d. 15. november 2020 således, at PB og NA kan nå at få programmet for aftenen
tilsendt som grundlag for pressemeddelelse og plakat.
PB og NA udarbejder pressemeddelelse og plakat, som skal være færdige mandag d. 16.
november kl. 09.30, og være Halsnæs Avis i hænde senest kl. 10.00.
PB organiserer korsang, musikledsagelse og øvning for kordeltagere og
bestyrelsesmedlemmer. Øvning søges gennemført søndag d. 22. november i Sognegården
kl. 14.00 – 15.00.
TP indkøber engangshandsker til alle deltagere.
Der skal også være nogle konkurrencer ell. lign. med præmier, og præmierne er de
filosofiske sentenser og spørgsmål, som vi har tilbage fra sidste års julebod. Der indkøbes/
findes bambusstokke eller lign., som kan bruges til at prikke hinanden med – f.eks. hvis
man gerne vil i kontakt med en anden. De nærmere detaljer må vi aftale pr. mail.
d. 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?”
Udsat til næste møde
e. ”Cafè ved Verdens ende” / ”Grå januar” – ideer i stedet for julebod /TP
Udsat til næste møde
f.

Fastlæggelse af foråret 2021. Check op på de aftaler, vi er i gang med – (jf. Huskelisten)
Udsat til næste møde

g. Kan vi etablere ”Filosofiske besøgsvenner”? (Henvendelse fra visitationen i Halsnæs
Kommune) TRJ
Udsat til næste møde

8. Oplæg om, hvordan vi kan filosofere over ”politisk sprængfarlige emner”, f.eks. miljø, flygtninge/
immigranter o.lign. /PB. – Måske kan vi have plads til dette i foråret, f.eks. i maj måned?
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Udsat til næste møde

9. Hvordan kan vi forny konceptet bag de fem aftener om ”Levet filosofi”?
Udsat til næste møde
10. Generalforsamling 2021 – hvornår og hvordan? (Foreløbig drøftelse).
Udsat til næste møde
11. Budget 2021
Udsat til næste møde – ingen akutte problemer
12. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde
Vi koncentrerer os om ”driften” af foreningen på næste møde, så intet emne.
13. Næste møde(r):
Mandag d. 30. november kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk (OBS:
Ændret fra mandag d. 7. december)
Mandag 11. januar kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk. OBS! Efter
mødet har PB fået besked, at Sognegården ikke er ledig denne dag – i stedet kan vi få salen d. 18.
januar. Alternativt kan vi mødes et andet sted.
14. Eventuelt
Lørdag d. 21. november kan man følge ”Filosofiens dag” digitalt på hjemmesiden: DSFP.dk

Referent: PB
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