Referat af bestyrelsesmøde 24-06 2021

……………………………….Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Torsdag d. 24-06-2021 kl. 18.30 – 21.00, i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk
Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Trine Pallesen (TP), Niels Andersen (NA), Pia Brunse (PB), Anne
Kirstine Sloth Hansen (AKSH),
Afbud: Sten Mogensen (SM),

DAGSORDEN:
Kl. 18.30 – 19.15: Fælles filosoferen over emnet ”Hvordan filosoferer man over sprængfarlige emner? F.eks.
miljø, flygtninge/ immigranter” v/ TRJ.
TRJ uddelte et bilag, som beskrev 6 forskellige metoder, som kunne anvendes.
Umiddelbart mente vi, at en model kunne være at begynde med en Skt. Benedikt, og så interviews med
spejling.
Vi fastlægger et møde i august, hvor vi i bestyrelsen vil afprøve dette.
Emner kunne være: Miljø/ den personlige frihed – flygtninge/ indvandrere – MeToo bevægelsen –
Coronaindgreb, er de for voldsomme eller for blide?

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (01-06-2021)
Referatet godkendt
2. a) Huskeliste fra sidste møde
TRJ har endnu ikke ”fanget” Charlotte Scheel
TP har endnu ikke kunnet få kontakt med Historisk forening.
b) Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: TRJ
Næstformand: AKSH
Kasserer: TP
PR-ansvarlig: NA
Hjemmeside-ansvarlig: SM
Sekretær:PB
3. Meddelelser
TRJ: Arrangementet hos DSFP (Dansk Selskab for Filosofisk Praksis) i juni havde haft 40-50
deltagere, og man kan se det på DSFP’s Facebookside – og muligvis på deres hjemmeside. Det kan
anbefales at kigge ca.30 minutter inde i ”programmet”, for her ses Finn Thorbjørn Hansens indlæg
om, hvad han forstår ved filosofisk praksis, og det er meget spændende.
NA: Møde i ”Kulturligvis”, som er et initiativ i kommunens regi, finansieret af Visionspuljen. Der er
en hjemmeside, som hedder: ”Kulturligvis.dk”, og her kan man oprette sig, enten som forening eller
som enkeltperson og fortælle om sine arrangementer. Vi kan overveje, om vi vil oprette os.
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Der er 3 projekter i august, som benævnes Støberiprojekt 1,2 og 3:
1) 12 musikere, som vil ”opleve” lyde på Stålværket og lave musik ud af det. (Tovholder: Christoffer
August).
2) Kunstrute med fokus på støberi fra Stålværket til arresødal. Tovholdere: Jakob og Per Iver
3) Billedkunst udendørs ved Bøgebjerggård
4. Evaluering af forløbet med ”Kinesisk filosofi”, 12. maj, 26. maj og 16. juni OG
Forløbet har været særdeles velstruktureret, gennemtænkt, med en god, rød tråd mm. Kort sagt:
Virkelig en fornøjelse!!
Lokalet på Gymnasiet var ikke helt velegnet – pga. trapper.
Forplejningen var OK, passer godt til sommerarrangementer, men til efterår/ vinter, skal vi finde en
løsning med kaffe, the mm.
Evaluering af filmarrangementet ”Ordet” i Hundested Kino 12. juni.
En meget fin film, 15-20 deltagere. Erfaring: Vi skal blive i biografsalen til den efterfølgende samtale
– der falder for mange fra, hvis vi går ud i cafeområdet, og stemningen brydes. Vi skal selv sørge for
at have et oplæg/ ”efterlæg” til samtale – ellers bliver samtalen ikke struktureret nok.
5. Evaluering af generalforsamlingen mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00
14 deltagere, stort engagement og interesse – dejligt at opleve, at medlemmerne rigtig gerne vil
vores forening!
Punktet ”Filosofiske besøgsvenner”: Der skrives i et kommende Nyhedsbrev om initiativet, og der
indkaldes til et startmøde, hvor interesserede kan komme. (TRJ og SM)
Der var stor interesse for ideen, og flere ville gerne være filosofiske besøgsvenner. Men forinden vi
sætter noget i gang, må vi nok undersøge følgende lidt nærmere således, at vi ved, hvor stort
behovet reelt er:
* Hvor mange personer mener kommunen, der kunne være interesserede?
* Vi kontakter og taler med ”Den Runde Firkant”, som kan tænkes at have erfaringer og ideer, som
vi kan bruge. (TRJ/ TP?)
* Vi kontakter og taler med Frivilligcentret, som har mange erfaringer med samarbejde og kontakt
med kommunen. (Vi ønsker ikke at blive FOR ”forpligtede” i relation til kommunen).(TP?)
* Vi kontakter og taler med Mette Sofie Haulrich, (TRJ) – da hun er meget interesseret i ideen om
filosofi på plejecentret.
Vi vil gerne koble ”Filosofiske besøgsvenner” sammen med såvel filosofi på plejecentret som Finn
Thorbjørn Hansens ønske om at forske i filosofi med ældre.
(Efter mødet: Der er indkaldt til start-møde, hvor alle interesserede kan møde frem – tirsdag d. 24.
august kl. 19 – 21 på Frivilligcentret (Skjoldborg). TRJ, TP og AKSH deltager.
Punktet: Fælles filosoferen: Her var metoden ”Akvarium” og emnet ”Hvad er det gode ved at
filosofere”, og det kom frem, at medlemmerne virkelig bruger erfaringerne fra filosofiarrangementerne i deres hverdag.
En vigtig pointe var også, at det ufarligt at filosofere – og dette budskab vil vi meget gerne have
bragt frem i lyset. Men hvordan?? Vi tænker alle over det og taler om det på næste møde.
TP rundsender referat og beretning, som efterfølgende udsendes til medlemmerne (SM).
6. Planlægning af efteråret 2021
Bestyrelsen vil afprøve nogle ting, inden vi evt. ”søsætter dem”. Vi aftalte følgende:
* TRJ tilrettelægger en dag (f.eks. en søndag fra 10-17), hvor vi arbejder med kontemplativ filosofi
* Vi afprøver konceptet med filosofi om ”sprængfarlige emner” torsdag d. 19. august kl. 19 – 21.
Sted følger, PB undersøger, om vi kan låne Sognegården
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Følgende emner har været foreslået:
a) Undren – v/Finn Thorbjørn Hansen (TRJ). Foreslås at foregå i september, og TRJ vil tale
med Finn Thorbjørn Hansen om aftenens forløb, bl.a. om, hvor vigtigt det er, at der ikke
kun tales om dialog, men at der foregår dialog.
b) Fornuft (sættes på hold)
c) Sorg v/ Simon Berg. Foreslås til oktober/november (Hvem har bolden?)
d) Oprigtighed (Sættes på hold til forår 2022)
e) Filmsamarbejde med Hundested Kino. NA og PB sender forslag til Susanne Engstrøm om
3 -4 film, som kunne vises lørdage i efteråret
f) 5 nye aftener om Levet filosofi. Kan forhåbentlig afholdes i Bogsalonen, hvis coronaen er
under kontrol. (Efter mødet: NA har aftalt følgende datoer med Leif i Bogsalonen:
Tirsdag d. 31/8
Tirsdag d. 14/9
Tirsdag d. 28/9
Tirsdag d. 12/10
Tirsdag d. 2/11
(NA, TP og PB vil gerne være praktiske hjælpere, men da det er tirsdage, kan PB nok ikke
være der ret meget).
g) Arrangement op til kommunalvalget – form og indhold mm.
Her kan vi forhåbentlig bruge de erfaringer, vi gør, med at filosofi om sprængfarlige emner.
Formen (Efter mødet: NA har fået tilsagn fra Frederiksværk Bibliotek, at vi kan få det kunne
nemlig være samme form, og vi skal understrege, når vi sender pressemeddelelser ud, at
det handler om at blive KLOGERE på andres holdninger, det er IKKE et traditionelt
vælgermøde. rum Tirsdag d. 26. oktober kl. 19 – 21).
h) Skriveværksted – Forår 2022
i) Det vanvittige 2020 og 2021 – Forår 2022
7. Projekt ”Levet filosofi i Frederiksværk” – tilbagemeldinger fra TRJ og TP fra samtaler, planlægning
af det videre forløb.
Sættes på hold til foråret 2022.
8. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde/ Udgangspunkt i NA’s liste
Vi håber, at begge de nye suppleanter kan/vil komme, for så kan vi få talt godt sammen med dem,
om foreningen, forventninger mmm.
9. Næste møde(r)
Mandag d. 9. august kl. 18.30 til 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk
Onsdag d. 8. september kl. ??? hos Niels, Baggersvej 25, 3300 Frederiksværk
10. Eventuelt
PB og AKSH forespurgte, om det kunne være muligt fremover at mødes kl. 19.00 – 21.30 i stedet for
kl. 18.30 – 21.00. Tages op på næste møde.
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