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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 19.00 hos Pia, Ole Jacobsvej 6, 3300 Frederiksværk 

Til stede: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Merete Rasmusssen (MR), Trine Pallesen (TP) og Pia Brunse (PB). 

Afbud: Steen Mogensen (SM). 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra møde 23. april 2019 

Der havde ikke været indsigelser til referatet inden for 1-uges-fristen, så referatet var i princippet 

godkendt. Dette blev stadfæstet. 

 

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) 

TRJ: Har møde med David Larsson d. 26. juni og aftaler her datoer for efterårets forløb om Østens 

filosofi. 

Vil gerne udskyde et muligt Hold 4 til næste forår – der er brug for en lille pause. Bestyrelsen var enig. 

Møde med Leif i Bogsalonen sammen med PB om pressekontakter mm. afholdes inden næste 

bestyrelsesmøde (25. juni 2019). 

PB: Ansøgning til kommunen om tilskud til arrangementer: Ansøgning blev udarbejdet og sendt, og svar 

kom hurtigt, at den pulje, vi søgte, var uddelt ved årets begyndelse (Folke- og Udviklings-puljen). Vi blev 

anbefalet at søge hos Kulturelt Samråd. Men det var 2 dage før arrangementet, så det nåede PB ikke. 

Ansøgningsfrist hos Kulturelt Samråd er 6-8 uger før et arrangement, så vi skal i hvert fald have 

september-arrangementerne lagt helt fast på bestyrelsesmødet 25. juni. (Se pkt. 9 om efterårets 

arrangementer). 

SM: Havde på mail skrevet: Vores arrangementer er lagt op på facebooksiderne for Frederiksværk og 

Halsnæs. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Den 9. nordiske kongres for Filosofisk Praksis har været afholdt i Helsinki. Næste kongres foregår i 

Danmark) i foråret 2020, og her er TRJ ankermand. 

Der har været bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Her var der begejstring for vores 

forening og dens initiativer. En foreslog, at det kunne være spændende at lave et forskningsprojekt om 

os! (Det var bestyrelsen enig i!). 

Der er ”Filosofiens dag” d. 3. torsdag i november (dvs. torsdag d. 19. november), og det er en dag, som 

selskabet bakker op om. (Bestyrelsen syntes også, at vi i forening skulle gøre noget for at skabe 

opmærksomhed om dagen). 

Hold 3 havde sidste mødedag 22. maj. Det har været et anderledes hold end de 2 foregående bl.a. med 

meget stor aldersspredning, deltagelse af to unge filosofistuderende (hvoraf den ene lige var blevet 

færdiguddannet), og med et fremmøde på 10-12 pr. gang. Det betød noget for dynamikken, og TRJ 

skulle ”trække” noget mere for at få folk til at sige noget.  
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4. Evaluering af Kierkegaard-arrangementet d. 9. maj 

Stor tilfredshed, ca. 50 deltagere, blot lidt bøvl mht. betaling, fordi Halsnæs Avis havde glemt at skrive, 

at det kostede 50 kr. at deltage. Kunne være et arrangement, som fint kunne gentages om et års tid 

f.eks. – Tommy Kjær Larsen var en dygtig formidler, som gjorde Kierkegaard forståelig for de fleste. 

 

5. Filosofiske vandring – ny dato og nyt planlægningsmøde? 

Se under pkt. 9 

 

6. Orientering fra Steen om Jørgen-Leth-aftener 

Alle enige om, at det er et fantastisk godt initiativ!! Og alle glæder sig til at deltage! SM har på mail 

orienteret om, at der er plads til max. 20, der er 15 tilmeldte, og der behøver ikke være fuldt hus 😊 

Jeg tænker at køre aftenen således: 

Velkommen + om det praktiske + metode (5 minutter) 
Før hvert Leth-nummer: Jeg præsenterer det filosofiske tema i form af en overskrift. 
1 nummer efterfulgt af Skt. Benedict (25 minutter) 
2 numre (2 x 15 minutter) 
pause (15 minutter) 
1 nummer efterfulgt af Sct. Benedict (25 minutter) 
1 nummer (15 minutter) 
Opsamling (hvilke nye erkendelser gjorde du dig?), evaluering og farvel (5-10 minutter) 
Vedlagt er beskrivelse af hvordan de to typer gruppearbejde foregår. (Vedhæftet dette referat som 

Bilag 1). 

Pladsen giver dårlig mulighed for at være i plenum, derfor er dette minimeret. 

 

7. Forslag fra Pia om film-aftener 

PB havde medsendt bilag med forslag til 10 film, som kunne vises og danne baggrund for filosofiske 

samtaler. PB havde hentet listen på Etik.dk. Mange mulige steder til en film-samtale-række blev vendt 

(f.eks. Bogsalonen, Gubben, Coffee-shoppen, Sognegården), og i første omgang kontakter PB 

Hundested Bio for at høre, om der kunne være basis for et samarbejde. PB skriver rundt, når hun har 

nyt, og punktet tages op igen d. 25. juni. 

 

8. Forslag om ”arrangements-kit” med termokander, krus mm. 

Behovet udsprang af arrangementerne, som er afholdt på biblioteket i Frederiksværk. Her er dårlige 

muligheder for kaffe- og thebrygning, og reelt er det kun TP og PB, som kan være ”kaffedamer”, for der 

skal hentes og fragtes kander mm., og det kræver en bil. Vi enedes derfor om, at vi først finder ud af, 

hvad vi vil arrangere i efteråret og hvor – og så ser vi, om behovet stadig er der. Vi er ikke så 

begejstrerede for bibliotekets lokaler – der er for meget uro, og kælderen er ikke hyggelig og intim nok 

til vores form for arrangementer. 
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9. Hvilke arrangementer skal vi arbejde på til efterårs-sæsonen? 

Livlig samtale og stor ivrighed efter at lave en hel masse 😊 Samtidig er vi også opmærksomme på, at 

vi skal kunne gøre andet i bestyrelsen end ”kun” tale om og organisere drift. Vi skal også have tid til at 

filosofere sammen! 

Vi besluttede at gå efter følgende arrangementer i efteråret 2019: 

• Forløb over 5 aftener om asiatisk filosofi v/ David Larsson – sept./okt. til dec. (TRJ) 

• Arrangement på Filosofiens dag, Torsdag d. 19. november (TRJ) 

• Filmklub, torsdag 12. sept. - torsdag d. 10. okt og torsdag d. 14. nov (PB) 

• Filosofisk vandring ”Gilleleje-turen” 24./25. august eller 31.uag/ 1. sept. (TRJ) 

• 3 filosofiske cafeer, torsdag 26. sept, torsdag 24. okt og torsdag 21. nov. Emner fastlægges på 

bestyrelsesmødet 25. juni. MR undersøger, om vi kan være hos Carl E. (MR) 

• Deltagelse i Frivillighedens dag? (TP) 

• Konflikter – en aften med Dorte Holmberg (hvis vi kan overkomme det) (TRJ) 

• Stiftende generalforsamling i en forening, hvis navn referenten ikke fik fat i – TP undersøger. 

       (Se bilag 2 for øvrige ideer på den ajourførte liste over ting, vi gerne vil arbejde med) 

 

10. Status på økonomi, herunder hvad vi har at ”gøre godt med” i efteråret (TP) 
Der er pt. 5.000 kr. i kassen (på bankkontoen), og hvis vi får samme fine behandling af Leif i Bogsalonen 
som sidt, får vi ca. 2.000 kr. for det 3. hold, som TRJ afsluttede 22. maj. Dvs. ca. 7.000 kr. at gøre godt 
med. Der er pt. 37 medlemmer. 

 
11. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign. 

SM havde på mail skrevet: Det kører stille og roligt. Der har været 454 forskellige personer inde og se 

hjemmesiden. Jeg har videresendt de to positive kommentarer, der er kommet, samt en info 

meddelelse fra Ellen Bick Asmussen, der laver Sokratescafeer i Gilleleje. 

 
 

12. Status på bankkonto/ medlemskartotek 
Se pkt. 10 

 
13. Reklamematerialer – kan vi få trykt vores lille folder, så den præsenterer sig endnu bedre? 

TP undersøger hos Frivillig-centret, om de kan tilbyde trykning mm. – måske har de også mulighed for 

at hjælpe med lay-out-ting. TP finder et nyere billede til folderens bagside.  

Efter bestyrelsesmøde 25. juni skal vi huske at skrive ”indstik” til folderen om efterårets 

arrangementer. 

 

14. Næste møder – kan vi planlægge hele efterårets faste møder? 

Tirsdag d. 25. juni kl. 19.00 hos Merete 

Torsdag d. 8. august kl. 19.00 hos Trine 

Onsdag d. 18. september kl. 19.00 hos Thomas 
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15. Eventuelt 

PB nævnte muligheden for en ny form for aktivitet: Skriveværksted om at skrive sit eget etiske/ 

filosofiske manifest. Ideen uddybes i bilag 3, og kan tages op på næste møde. 

TRJ fortalte om regeringsudspillet om ”Formuler din egen ledelsesfilosofi” – muligt arrangement i vores 

forening? 

TP talte for, at vi skal have bedre og mere kontakt med vores medlemmer. Foreslog, at vi mere aktivt 

beder om hjælpe til vores arrangementer, fordi det giver større engagement at være en aktiv del af en 

forening end ”blot” passivt betalende” medlem. – Enighed om, at vi skal have mere fokus på 

medlemmer – både kontakt til dem og ”hvervning”. 

PB foreslog, at vi kunne lave en PR-kampagne i slutningen af august – som indledning til 

efterårssæsonen – måske med interview med Thomas i Lokalradioen og Halsnæs Avis, annoncering, 

artikler mm. 

TRJ tænkte, at vi kunne tænke mere i klima-baner – det er et emne, som optager rigtig mange af os! 

Selv om man ikke kan beslutte noget under Eventuelt, besluttede vi alligevel, at vi på mødet d. 20. juni 

afsætter tid til, at vi kan filosofere sammen! Vi sender emner rundt, når vi kommer i tanker om 

muligheder, og så samler TRJ op på dem. Plan: 1 times drift, 1 times filosofi 😊 

 

Mødet slut kl. 21.00 
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 Bilag 1: 

Hvordan gør vi? 

 

Metode: 

• Vi deler os i grupper på 4-5. 

• Én melder sig til at holde lidt øje med tiden. 

Til aftenens første nummer, og til det første nummer efter pausen, 

bruges denne metode: 

1. Tænk over det, I har hørt, i 2 minutter. 
2. I skiftes til at tale - den yngste starter, og man fortsætter derefter 

rundt med uret. 
3. Hver taler i højst 2 minutter. 
4. Herefter stilhed i 20 sekunder, hvor man reflekterer over det sagte, 

inden den næste taler. 
5. Dette fortsættes indtil alle har talt. 
6. Fælles dialog i 5 minutter om hvad man har hørt, både i nummeret, og 

ud fra, hvad der er blevet sagt i gruppen. 

Til de andre numre: 

Fælles dialog i 10 minutter om hvad man har hørt. 
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Retningslinier: 

• Tal om det i nummeret, der handler om det filosofiske tema. 

• Det handler om at lytte, både til sig selv og andre. 

• Det er ikke en egentlig dialog, derimod en deling af perspektiver, en 
talen ind i et fælles rum. 

• I må gerne forholde jer til hinandens udsagn, men behøver ikke at gøre 
det. 

• Tal kort og omhyggeligt. 

• Hav ikke papirer eller elektronisk udstyr fremme. 

• Skru ned for kropssprog, øjenkontakt og smålyde. 

• Det er ok ikke at sige noget. 
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Bilag 2: 

Emner, som kunne være interessante at 
tale om i Halsnæs filosoferer… 

  

  

Resultat af brainstorm på bestyrelsesmøde 20-02-
2019. Revideret 29. maj 2019 

  

  

  Forslagsstiller Status 

Vi stiler efter 2 arrangementer yderligere i foråret 
2019, og "ny sæson" slut august eller begyndelse af 
september, hvor vi gerne vil have mindst 1 
arrangement om måneden 

  

  

      

Filosofisk vandring à la Gilleleje (undersøges 
nærmere), kunne foregå i maj 

Thomas Udskudt til 
august/sept. 2019 - 
samarb. med 
Gilleleje 

Tommy Kjær Larsen, Hillerød - Kierkegaardkender og 
dygtig formidler 

Thomas 

Afholdt  

David Larsson, asiatisk filosofi - f.eks. 5 gange i 
efteråret 

Thomas 

Efterår 2019 

Sokratisk filosofi med unge Thomas   

Samarbejde med Børn og Unge i Halsnæs kommune 
om tilbud til sårbare unge 

Trine 

  

Dorte Holmberg om konflikter Thomas Efterår 2019? 

Hvad er 'Synd'? Pia   

Samtale- og/eller læsegrupper med udgangspunkt i 
'Tænkepauser' fra Aarhus Universitetsforlag 

Pia 

  

Samtale- og/eller læsegruppe med udgangspunkt i 
Peter Bastians og Tor Nørretranders' bog om 'Tro og 
ikke-tro' 

Trine 

  

Arbejdsliv - hvad gør det ved mennesker, også når 
man står udenfor det? 

Trine Efterår 2019 

Samtaler om aktuelle film med filosofisk indhold 
(f.eks. Lars von Triers film) 

Steen 

  

Filmforevisninger med efterfølgende samtaler Pia   

Hvad er "Oprigtighed"? Og er det altid kun godt? Steen   

Ivar Gjørup om Platon Steen   

"Sorg" - f.eks. over 'spildte muligheder' Merete   

Kærlighed - med udgangspunkt i Kierkegaard Merete   

Filosofiske emner fra Ulysses Steen   

Hold 4 med anvendt filosofi (afholdes i Hundested) Thomas Efterår 2019 

Fornuft - hvad er det? Steen   

Løgstrup og Kant Pia   
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Carsten Dahl, musikaften Trine   

Samarbejde med Sokrates cafe v. Ellen Bick 
Asmussen? 

  

  

Skriveværksted: Skriv dit eget etiske manifest"  Pia   
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Bilag 3: 

Ide til Skriveværksted (PB) 
 

Skriv dit eget etiske/ filosofiske manifest 
Over f.eks. 5 aftener tager vi fat i, hvordan vi selv ser på og handler efter de 3 etikker på forskellige 

områder i livet. 

 

Vi nedskriver det hver især, og der er ikke nogen tvang til at dele med hinanden, men muligheden skal være 

der – og vi begynder hver aften med et lille oplæg/ dilemma som inspiration. 

 

Emner kunne f.eks. være: 

☺ Natur og klima 

☺ Social-politik 

☺ Menneske – til – menneske 

☺ ”Mit personlige værdisæt” 

☺ Og naturligvis Frit valg! 

Prisen kunne være 100 kr., som dækker en fin skrivebog, kaffe/the vand og småkager. 

Sted: Kunne godt være biblioteket eller (endnu bedre) Bogsalonen. 

 

 


