Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Onsdag d. 08-03-2021 kl. 18.30 – 21.00, på ZOOM. TRJ er vært på ZOOM,
Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Trine Pallesen (TP), Niels Andersen (NA), Anne Kirstine Sloth Hansen
(AKSH), Pia Brunse (PB)
Afbud: Sten Mogensen (SM)

REFERAT:
Kl. 18.30 – 19.15: fælles filosoferen over Feministisk filosofi v/ AKSH.
AKSH havde udsendt et uddrag af tekstsamlingen ”Feministiske tænkere” (2007) med titlen ”Feministisk
videnskabsfilosofi”.
To af de store navne i denne sammenhæng er Sandra Harding og Donna Harraway.
Feminisme handler i dag ikke så meget om forskellen mellem mænds og kvinders vilkår, men mere om,
hvorvidt objektivitet overhovedet findes – er det muligt at sige/ mene noget om noget uden at være
præget af det ”sted”, man er? ”Sted” betyder i denne sammenhæng både hvilket køn, man tilhører og
hvilken ”livssituation” man lige er i, når man udtaler sig/ mener noget. (Jf. hele den igangværende
identitetsdebat – må en hvid kvinde f.eks. oversætte Amanda Gormans digte? Må en sort skuespiller spille
rollen som en hvid mand?).
Man taler om ”situering” som betegnelse for det ”sted”, man er. Hvert eneste menneske er sat sammen af
næsten et uendeligt antal ”jeg’er”, og disse ”jeg’er” bestemmer, hvor man er situeret i en hvilken som helst
situation: Hvis jeg siger noget om Internettets besværligheder, kan det være mit ”Google-jeg” som taler, og
hvis jeg taler om romanen ”To byer”, kan det være mit ”bibliotekar-jeg”, som taler.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (08-02-2021)
Referatet godkendt
2. Huskeliste fra sidste møde
TRJ forventer at have tilbagemeldinger fra David, Finn Thorbjørn og Simon inden næste møde. TRJ
har haft en spændende samtale med Mette Sofie Haulrich om muligheder i at arrangere filosofiske
”ting” med ældre, f.eks. på plejecentre.
PB og NA aftaler plakat-layout, når den næste plakat skal fremstilles.
3. Meddelelser fra formanden
* TRJ havde deltaget i et 1½ times on-line arrangement om Kontemplativ filosofi (Deep
philosophy)., hostet fra Firenze. Der var 9 deltagere spredt over hele Verden, og der kommer 2
arrangementer yderligere. Det store navn indenfor kontemplativ filosofi er Ran Lahav, (doktor i
filosofi i 1989 fra Michigan Uiversity i USA).
Arrangementet indeholdt ”afprøvning af” såvel Ruminatio-metoden (hvor alle deltagere læser den
samme tekst højt, og der tales om forskellene i, hvad man vægter i sin oplæsning) som Precious
Speaking (hvor man taler om, hvilke følelser/ reaktioner et bestemt ord vækker hos hver enkelt,
f.eks. et ord som ’hjerte’). TRJ vil meget gerne arbejde videre med kontemplativ filosofi i Halsnæs
filosoferer…
* Den Nordiske Konference om filosofi udskydes til 2022.
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* Hold øje med hjemmesiden for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (DSFP), der er mange
spændende aktiviteter – selv i disse coronatider.
Link: https://www.dsfp.dk/

4. Status på kommende arrangementer:
a. Foråret 2021:
a) Kinesisk filosofi, datoer og lokaler? (TRJ og NA)
Datoerne koordineres mellem TRJ og NA. De ligger i maj og juni måned, og meldes ud asap.
OBS: Efter mødets afholdelse er datoerne fastsat til: 12/5 – 26/5 – 16/6, og stedet bliver
Gymnasiet.
c) Feministisk filosofi, 18. maj, lokale må være i Karl-e, da Bogsalonen ikke tager
arrangementer før efter sommerferien (AKSH)
NA spørger hos Karl-e, om vi kan være der, og om vi kan disponere over en projektor. Hvis
vi kan gennemføre aftenen, bliver det fra 19.-21, som det plejer at være ved vores
arrangementer. AKSH (evt. sammen med TRJ) skriver en kort omtale af aftenen og sender
den til SM således, at arrangementet kan lægges ud på hjemmesiden. Omtalen må meget
gerne være Sten i hænde senest 18. april
AKSH pointerer, at arrangementet er et samtale-arrangement! Det er IKKE et arrangement,
hvor AKSH skal holde foredrag om feministisk filosofi, og så svare på spørgsmål mm. Det er
en aften, hvor AKSH gerne vil dele sin interesse for emnet og den viden, hun har tilegnet sig
– men meningen er, at alle deltagende er indstillet på samtale - ikke på ”fodring”
d) Sorg – tilbagemelding fra Simon Berg (TRJ)?
Afventer dels tilbagemelding, dels udviklingen i coronaen
e) Filmeftermiddage i Hundested Kino: 17. april KUNNE blive ”Retfærdighedens ryttere”, og
næste film KUNNE blive ”Ordet”. Susanne Engstrøm melder tilbage, når hun ved noget
mere. (PB)
Afventer besked fra Susanne Engstrøm
f) Skriveværksted – afventer udviklingen i coronaen?
Afventer udviklingen i coronaen
g) Det vanvittige 2020 – afventer udviklingen i coronaen
Afventer udviklingen i coronaen

b. Efteråret 2021
a) Undren – Tilbagemelding fra Finn Thorbjørn Hansen (TRJ)?
Afventer dels tilbagemelding, dels udviklingen i coronaen
b) Fornuft - – afventer udviklingen i coronaen
c) Oprigtighed – afventer udviklingen i coronaen (Måske først forår 2022?)
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d) Filmsamarbejde med Hundested KIno - afventer udviklingen i coronaen
c. Kan vi etablere ”Filosofiske besøgsvenner”? Tages op på generalforsamlingen, men hvem
melder tilbage til kommunen?
Vi behøver ikke på nuværende tidspunkt give nogen besked til kommunen, så vi afventer,
hvad der kommer ud af det på generalforsamlingen.

5. Visionspuljen i Halsnæs har inspireret os til et projekt med at afdække, om der i Frederiksværk
findes en særlig ”arbejderfilosofi”. Vi skal planlægge, hvordan vi vil forsøge at afdække dette, og
evt. søge Visionspuljen i 2022 om tilskud til ”tænkebænke” med citater fra afdækningen.
TRJ taler med en god ven, som er tømrer, for at få nogle gode ideer til, hvordan vi kan gribe vores
projekt an, og hvilke spørgsmål/ hvilken form, der vil være god.
TP spørger nogle, hun kender, som arbejder på Stålvalseværket – en af dem er fjerde-generationsarbejder på Værket – hvilke ideer de kunne have, og om de vil være med i f.eks. samtaler,
interviews o.lign.
Vores projekt skal formidles på en konkret og ”jordnær måde” – i stil med: ”Vi vil gerne prøve at
finde ud, om der findes nogle helt særlige grundværdier/ - grundopfattelser af tilværelsen i en by
som Frederiksværk, der har så lang tradition som arbejderby”.
På april-mødet lægger vi en plan – ud fra de oplysninger, TRJ og TP har indhentet. Måske skal det
ikke så meget være interviews, men mere studiekreds-agtigt, evt. i samarbejde med 3F – det taler
vi om på bestyrelsesmødet.
6. Oplæg om, hvordan vi kan filosofere over ”politisk sprængfarlige emner”, f.eks. miljø, flygtninge/
immigranter o.lign. /PB
Udskudt til april-mødet, fordi det er bedst at være fysisk sammen til dette emne. Vi bruger emnet
som fælles filosoferen med udgangspunkt i oplægget fra PB.
7. Hvordan kan vi forny konceptet bag de fem aftener om ”Levet filosofi”?
TRJ foreslog, at vi beslutter at gennemføre et nyt forløb i efteråret 2021, og så taler vi om formen,
når vi kommer lidt tættere på.
8. Generalforsamling 2021 – foreløbig dato mandag 19. april 2021, enten fysisk eller via Zoom.
Gennemgang af standarddagsorden, forretningsorden, datofrister mm – samt evt. tilbagekig på,
hvordan vi gjorde i 2020.
Vi vover pelsen og udsatte punktet til april-mødet velvidende, at vi så er tæt på 19. april. Men vi
satser og håber på, at det bliver muligt med fysisk fremmøde, og hvis det gør det, er det en
overkommelig opgave at tilrettelægge aftenen.
DOG skal vi være opmærksomme på tidsfrister: Indkaldelse senest mandag d. 29. marts inkl.
dagsorden, (medmindre vi kan anse medlemsmailen fra 28. februar som en indkaldelse ?) forslag
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF, dvs. senest søndag d. 11. april.
Fristen for forslag til vedtægtsændringer var d. 1. februar, men det må vi i givet fald tale os ud af
-
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– Hvis coronaen forhindrer fysisk fremmøde, må vi beslutte, hvad vi så gør. Det er i hvert fald meldt
ud, at hvis en fysisk GF ikke bliver mulig d. 19. april, udskydes den.

9. Regnskab 2020
Ser fint ud – ingen bemærkninger. Regnskabet er revideret af revisor og er klar til underskrift.
Underskrives på aprilmødet.
10. Budget 2021
Ser fint ud – ingen bemærkninger
11. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde/ Udgangspunkt i NA’s liste
Se pkt. 6
12. Næste møde(r)
Torsdag d. 15. april 2021 kl. 18.30 – 21.00. hos Trine.
OBS: Vi skal alle i bestyrelsen få foretaget en lyn-corona-test i løbet af dagen således, at vi er
sikre på, at vi er friske, når vi mødes!!!
Mandag d. 10. maj 2021 kl. 18.30 -21.00. Sted aftales på april-mødet.
13. Eventuelt
Intet, men hyggelig samtale om livet i almindelighed.

Referent: PB
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