
Bestyrelsens beretning 2019 for Halsnæs filosoferer … 

Halsnæs filosoferer… blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 10. januar 2019. Foreningen 
opstod som resultat af et forløb, som begyndte med Leif Kristensen fra Bogsalonen sammen med Thomas 
Ryan Jensen tog initiativ til at afholde to samtalesaloner og senere et forløb med titlen ”Hvad er et godt liv 
– fem aftener om levet filosofi”. Det var både Thomas, Leif´s og deltagernes oplevelse, at behovet for at 
filosofere sammen, at tale nysgerrigt sammen om noget væsentligt, var så stort, at vi ikke kunne stoppe 
her. Derfor ville vi gerne skabe en struktur, så vi kunne fortsætte med at have den slags samtaler, og få 
input hertil. Og da vi samtidig kunne se, at der var stor efterspørgsel efter sådanne forløb - næste 
filosofihold var allerede næsten fuldt tegnet - besluttede vi at forsøge os med at starte en forening. 
 
Det blev til Halsnæs filosoferer…. Vi formulerede foreningens formål som: 

Stk. 01: Halsnæs Filosoferer er grundlagt på baggrund af erfaringer med, at den filosofisk udforskende 
samtale kan bringe større afklaring, betydning og glæde i livet. Det er derfor foreningens hensigt at 
fortsætte og udbygge den filosofiske samtale i alle de former, som medlemmerne måtte finde værdifulde. 
Det er samtidig foreningens intention at bringe filosofien ”tilbage til torvet”; at gøre samtaler om filosofiske 
spørgsmål til en større del af hverdagen i Halsnæs.  

Stk. 02:Foreningen har to formål:  
1. at give medlemmerne rum og inspiration til sammen og hver for sig at filosofere over væsentlige 

spørgsmål i livet. 
2. at arrangere filosofiske begivenheder, forløb og samtaler for og sammen med borgere i Halsnæs.  

 
Og hvordan er vores første år (godt og vel) så gået? 
 
I bestyrelsen er det vores oplevelse, at vi er kommet rigtigt godt fra land. Der har hele vejen været stor 
interesse for vores arrangementer og mange filosofisk oplivede dialoger undervejs.  Vi er i dag 59 
medlemmer af foreningen, og over dobbelt så mange modtager vores nyhedsbrev. 
 
Her er en kort oversigt over de arrangementer vi har gennemført i årets løb og tilslutningen til dem: 

• 12/3 2019: Om begrebet magt, på Frederiksværk bibliotek (45 deltagere) 

• 9/5 2019: Søren Kierkegaard v/Tommy Kjær Larsen, på Frederiksværk bibliotek (45 deltagere) 

• 17/6 2019: Filosofi & plader-aften (tema: Jørgen Leth) hos Sten (12 deltagere) 

• 26/9 2019: Samtalesalon om Ansvar, i Bogsalonen, ca. 30 deltagere 

• Fem aftener i oktober-december 2019: Asiatisk filosofi v/ David Larsson, i Karl-e, ca. 30 deltagere 

• 31/10 2019: Samtalesalon om Konflikter v/ Dorte Holmberg, i Bogsalonen, ca. 30 deltagere 

• 21/11 2019: Samtalesalon om Det gode liv på tværs af generationer, i Bogsalonen, ca. 20 deltagere. 
Her fejrede vi hvor vi også "World Philosophy Day" med champagne og lagkage. 

• 23/11 2019: Film & filosofi: ”I lossens time” i samarbejde med Hundested Kino, med oplæg af Vivi 
Grynderup Andersen, ca. 20 deltagere 

• December 2019: Julebod i gågaden i Frederiksværk hver fredag, lørdag og søndag med salg af 
filosofiske julegaver 

• 27/1 2020: Arrangement i "Palæet" i samarbejde med kommunen om, hvad ”Den gode by” er 
(Stålsat by), hvor Helle Lunderød bød velkommen. Der var fuldt hus (lidt over 30) og venteliste.  

• 13/2 2020: Samtalesalon om Synd i Bogsalonen v/Tommy Kjær Larsen (25 deltagere),  
 



Derudover har vi gennemført filosofiforløbet med de fem aftener om ’Det gode liv og den levede filosofi’ 
yderligere tre gange i hhv. Frederiksværk og Lynæs. I alt har ca. 80 mennesker deltaget i forløbet. På det 
seneste forløb kom nogle af deltagerne fra Hillerød og Frederikssund, hvortil rygtet nu er nået. 
 
Endvidere har vi bistået foreningen ”Børn og unge i Halsnæs” med ideer til, hvordan foreningen kan arbejde 
med sine etiske retningslinjer. 
 
Eneste arrangement, vi har måttet aflyse pga. manglende tilmeldinger, har været filosofiske vandringer. 
(Men nu prøver vi igen, idet den nuværende corona-situation kunne gøre, at der var en større interesse for 
at filosofere sammen i mindre grupper i det fri.) 
 
Generelt synes vi, at aktivitetsniveauet og tilslutningen har været højt og yderst tilfredsstillende.  
Satsningen med de fem aftener i efteråret 2019 om asiatisk filosofi var en ret stor succes, både med mange 
nye deltagere, og med højt aktivitetsniveau. Det er vores indtryk, at udbyttet var stort for deltagerne, og da 
mange udtrykte ønske om en opfølgning, er det en af de aktiviteter, vi har givet høj prioritet. Samtidig med 
at vi selvfølgelig fortsætter med samtalesaloner, filosofiforløb og introduktion til filosoffer. 
 
Vi har bestræbt os på, at alle vores arrangementer har en høj grad af dialog og samtale indbygget, og 
afspejler vores værdier/formål om at blive klogere ved at tale nysgerrigt sammen om noget væsentligt, 
uden at vi skal blive enige om et bestemt "rigtigt" svar. Det er vores fornemmelse, at det er lykkedes ret 
godt - selvom vi er klar over, at det kan variere noget, afhængig af sammensætningen af samtalegrupperne 
de enkelte aftener. 
 
Helt grundlæggende er det vores oplevelse, at der er en stor sult efter væsentlige samtaler af filosofisk 
tilsnit, og at de strukturerede samtaleformer, som vi har anvendt (fx Sankt Benedikt), fungerer rigtigt fint. 
Samt at det er vigtigt, at arrangementerne har en balance mellem et videnselement, hvor deltagerne bliver 
klogere, og et element, hvor deltagerne i dialog udtrykker og skærper egne forståelser. 
 
Deltagerne i arrangementerne er karakteriseret ved en overvægt af 60+, af kvinder og af en baggrund i at 
(have) arbejde(t) med mennesker og/eller kunst. Gennemsnitsalderen er dog faldet i løbet af det halvandet 
år vores forening har eksisteret. Vi har forsøgt at tiltrække flere unge, men dette er kun delvist lykkedes. 
 
Vores forening og dens aktiviteter bygger på en særlig forståelse af filosofien, kaldet filosofisk praksis. Den 
siger at ethvert menneske har en filosofi og at det er filosoffens opgave at inspirere og bistå mennesker til 
at filosofere over deres levede filosofi – gerne i dialog med andre. Vi har tiltrukket os en del 
opmærksomhed i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis bl.a. i kraft af vores høje aktivitetsniveau og store 
tilslutning blandt ikke-filosoffer i et lokalsamfund uden tradition for at tale filosofi. På selskabets årsmøde i 
november 19 fortalte Thomas om vores erfaringer, og der er i filosofiforskningen interesse for at se 
nærmere på, hvad vi har gang i. 
 
Bestyrelsen har hele vejen været den drivende kraft i foreningen. Vi oplever, at vi har arbejdet rigtig godt 
sammen og har til dato holdt 12 bestyrelsesmøder + på det seneste 2 digitale møder. Referaterne herfra, 
og vores arbejdsfordeling, kan ses på vores hjemmeside: http://xn--halsnsfilosoferer-vrb.dk/om/ 
Vi fik i bestyrelsen hurtigt etableret det formelle om foreningen (CVR-nummer osv.), fik bankkonto, fik 
oprettet hjemme- og facebooksider, fandt et logo osv. 
 
Vi er blevet medlem af Kulturelt Samråd, som allerede i 2019 støttede os med underskudsgaranti til 
forløbet om Asiatisk filosofi – tak for det. 
 

http://halsnæsfilosoferer.dk/om/


Derudover en stor tak til Leif E. Kristensen fra Bogsalonen, der har været en afgørende fødselshjælper for 
foreningen, og som heldigvis stadig støtter godt op om os. 
 
Sidst, men ikke mindst, tak til Merete Rasmussen, der i bestyrelsen har gjort en rigtig stor indsats, og som 
med sit store netværk har gjort en hel del ting lettere. En stor tak til Merete - men også forståelse for, at du 
stopper i bestyrelsen. 
 
 
Planer fremover 
Vi havde fra starten af 2020 mange planer for både foråret 2020 og resten af året, men en virus kom i 
vejen, så vi har måttet revidere planerne, og udskyde til både efteråret 2020 og foråret 2021. 
 
Som det ser ud, forestiller vi os - med alle forbehold - at afholde bl.a. følgende: 
 
1. halvår 2020: 

• Maj-juni: To filosofiske vandringer, hvor vi filosoferer over coronaens betydning for vores liv 

• Lørdag d. 20. juni kl. 15: Film & filosofi i samarbejde med Hundested Kino: To minutters stilhed 
Ovenstående med forbehold for myndighedernes anbefalinger vedr. håndteringen af corona-virus. 
 
2. halvår 2020: 

• 2-3 samtalesaloner om eksistens, værdier og etik set i lyset af erfaringerne med corona 

• Aften om den danske filosof K. E. Løgstrup 

• Opfølgningsaftener på sidste efterårs forløb om asiatisk filosofi (cirka 3 aftener) 

• Resten af igangværende fem-aftens forløb om levet filosofi – i Lynæs Surfcenter (2 aftener) 

• To film & filosofi-arrangementer i samarbejde med Hundested Kino: "Onkel" og "Smerte og ære". 

• Eventuelt julebod i Hundested 
 
1. halvår 2021: 

• Samtalesalon om begrebet Sorg 

• Skriveværksted: ”Skriv dit eget filosofiske manifest”. 

• Forløb om moderne filosoffer 

• Eventuelt deltagelse i grundlovsdags-arrangement 
 
Det er et relativt ambitiøst program, men interessen synes i høj grad at være tilstede. Men de mange 
aktiviteter gør det ekstra vigtigt med en lidt større bestyrelse at fordele arbejdet på, så vi håber, at det på 
generalforsamlingen lykkes at få udvidet bestyrelsen. 


