REFERAT

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Torsdag d. 10-09-2020 kl. 18.30 – 21.00, hos Niels, Baggersvej 25, 3300 Frederiksværk
Deltagere: Pia (PB), Trine (TP), Sten Mogensen (SM) og Niels Andersen (NA)
Afbud: Anne Kirstine (AKSH), Thomas (TRJ)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (15-06-2020)
Ingen kommentarer var modtaget – referatet godkendt.
2. Huskeliste fra sidste møde
Vi var enige om, at det næppe giver mening at planlægge en hel masse mht. julebod mm. – de
steder, vi har talt om melder alle, at de ikke forventer at arrangere noget.
TP foreslog, at vi måske i stedet skulle arbejde med en ide om at arrangere en cafe i stil med den
cafe, som bogen ”Cafeen ved Verdens ende” af John Strelecky handler om. PB var helt enig, har
også læst bogen. – Tages op igen på næste møde. PB kontakter Anne i Blomstercafeen for at høre,
om de små huse stadig eksisterer et sted, og om vi kan låne et i givet fald.
Kaffemaskiner er endnu ikke indkøbt, og vi kan godt vente lidt, for efterårets arrangementer
foregår steder, hvor der er fine muligheder for kaffe mm.
PB: Får snart melding om muligheder på Torup julemarked (hvis det bliver afholdt).
SM: Nyhedsbrev er udsendt i august
NA: Lokalemuligheder undersøgt på biblioteker (som ikke kan hjælpe pga. corona), Gjethuset (som
hjælper), kantinen på Gymnasiet (som ligeledes kan hjælpe).
3. Meddelelser fra formanden
Ingen, formanden havde meldt afbud
4. Evalueringer af:
a. Filosofisk vandring 16. juni (TRJ og TP)
Der var 5 deltagere, og konceptet var rigtig godt. Men filosofiske vandringer er åbenbart
ikke et koncept, som vinder gehør her i Halsnæs, så vi vil næppe forsøge det igen.
b. Filmarrangement med filmen ”Onkel” lørdag d. 20. juni (TRJ/ PB)
Et fint arrangement med 15-20 deltagere.
c. Filmarrangement med filmen ”Smerte og ære” lørdag d. 5. september
Fint arrangement med 20-25 deltagere. Dog syntes PB, at det var en lidt stor mundfuld at
stå med arrangementet alene. Fremover skal vi dels sørge for, at vi er mindst to fra
bestyrelsen, som er til stede, dels skal vi afstemme forventninger til samtalen efter filmen.
Til de tidligere film har vi haft en decideret oplægsholder til at holde oplæg og styre
samtalen, men at være oplægsholder kræver ”filosofisk helikopterperspektiv” på filmen, og
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det har vi jo ikke allesammen. Så vi skal nok justere forventningerne således, at det bliver
klart, at der er en ordstyrer, men ikke oplægsholder (medmindre vi bliver enige om, at der
skal være oplægsholder, og hvis vi gør det, skal vi finde en
).
Foreløbig ser NA og PB filmen ”2 minutters stilhed” og forbereder sammen nogle
spørgsmål, som kan igangsætte den efterfølgende samtale. SM justerer på hjemmesiden.

5. Kommende arrangementer:
a. Onsdag d. 16. september: Løgstrup i Gjethuset (Pressemeddelelser, plakater, praktiske
ting mm.)
Alt er på plads – NA og SM står i døren fra kl. 18.30, TP fremstiller et lille skilt, hvorpå vores
MobilePaynummer står og gør pengekassen klar således, at vi KAN modtage kontanter, hvis
nogen ikke har MobilePay. Pengekassen leveres til NA. PB byder velkommen og husker at
omtale Kulturelt Samråd, som har stillet underskudsgaranti!! Gjethuset leverer visirer til NA
og SM, og sørger for alt mht. kaffe, the, småkager mm.
b. Uge 40 (28. sept.-03. okt): ????
Vi arrangerer ikke noget i denne uge i stedet for Kinesisk filosofi.
c. Onsdag d. 21. oktober: ????? i Gjethuset
Vi prøver, om vi kan arrangere en aften om ”Arbejdsliv” med filosoffen Anders Fogh Jensen,
som er medforfatter til bogen ”Pseudoarbejde”. PB kontakter ham og spørger –
honorarmulighed: Max. 5.000 kr. Efter mødet har PB kontaktet ham, og hans pris er 15.000
kr + moms. Mailrundspørge til bestyrelsen gav enighed om, at det er alt for dyrt, og PB har
skrevet til Anders og sagt pænt nej tak.
Såfremt dette ikke er muligt, spørger vi billedkunstner Kirstine Roepsdorff, som i dag også
arbejder som foredragsholder ud over sit virke som billedkunstner. Hun har spændende
pointer om ”mellemrummet”, som måske kan inspirere til måder at huske og at bruge
”mellemrum” dvs. pauser på gode måder. PB prøver at få kontakt.
d. Lørdag d. 7. november: Film i Hundested: To minutters stilhed – oplægsholder?
PB og NA ser filmen og udarbejder nogle igangsættende spørgsmål
e. Torsdag d. 19. november: Filosofiens dag – lokale reserveret i Gymnasiets kantine
Efter mødets afslutning har NA aftalt følgende med TRJ:
FLYTTES TIL MANDAG D. 23. NOVEMBER kl. 19.00 i Gjethuset
f. December: Pop-up juleboder
Vi ser tiden an, alt afhænger jo af coronaens omfang, når vi kommer hen mod december.
PB kunne fortælle, at der arbejdes på et stort arrangement med et krybbespil på P-pladsen
bag Frederiksværk Kirke den 1. søndag i advent, og vi overvejer at tilbyde vores medvirken
som ”De tre vise mænd”
g. Torsdag d. 17. december ”Det vanvittige 2020” – lokale reserveret i Gymnasiets kantine
Efter mødets afslutning har NA aftalt følgende med TRJ:
FLYTTES TIL MANDAG D. 14. DECEMBER KL. 19.00 i Gjethuset
6. Forslag om ”officiel forkortelse” af Halsnæs filosoferer… - kunne være HaFi… /PB
PB havde foreslået, at HaFi kunne bruges, når vi skal omtale os selv lidt hurtigt – hun mente at
kunne huske, at vi i begyndelsen havde talt om, at vi i hvert fald ikke skulle forkorte os selv med HF
(for ikke at blive forvekslet med f.eks. Haveforening, Højere forberedelseseksamen mm.) Men det
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var tilsyneladende kun PB, som havde ”problemer” med HF (og meningen med forkortelsen var
kun, at den skulle bruges internt), så PB fik lov at bruge HaFi, hvis hun havde lyst
).
7. Forslag om nye arrangementer:
Punktet tages op på mødet d. 12. oktober, hvor vi planlægger første udkast til forårets program
2021.
8. Budget 2020
TP fortalte, at vi har fået 2.000 kr. fra Rotary, og de er jo øremærkede til et emne omkring ”Sorg”,
så det emne skal vi i hvert fald have på til foråret.
Vi har ca. 60 medlemmer, men ca. 20 har endnu ikke betalt kontingent for 2020.
9. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde
Vi kunne tænke os at tale om emnet” Er filosofi svaret på corona?” med udgangspunkt i Gorm
Harstes kronik i Politiken d. 19. juli 2020. TP prøver, om hun kan sende et link til kronikken til alle.
Et emne til d. 05. november kunne være ”Den meningsfulde død”
10. Næste møde(r):
Mandag 12. oktober kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk
Torsdag 05. november kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk
11. Eventuelt
Intet

Referent: PB
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