BERETNING – GF 21.JUNI 2021 - HALSNÆS FILOSOFERER…

Sidste generalforsamling (2020): Afholdt digitalt pga. Corona. 2. mailudsendelse
skete d. 12. maj 2020
Bestyrelsen blev: Thomas, Niels, Trine, Sten, Anne-Kirstine og Pia. Suppleanter:
Ingen
På det konstituerende møde blev arbejdsfordelingen: Thomas (formand), AnneKirstine (næstformand), Trine (kasserer), Sten (hjemmeside-ansvarlig), Niels (PRansvarlig) og Pia (sekretær).
Bestyrelsesmøder:
Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder i perioden maj 2020 til 30. december 2020 og
6 møder i perioden 1. januar 2021 til 15. juni 2021.
Bestyrelsens arbejdsform
Mødes som oftest privat på skift hos bestyrelsens medlemmer. Der tages grundige
referater af hvert møde, og dagsordener udsendes 1 uge før møderne. Referaterne
lægges ud på foreningens hjemmeside. På hvert møde er der udarbejdet en liste
over, hvad vi hver især skal gøre inden næste møde, og vi checker op på, at alt er
gjort. Vi indleder møderne med at filosofere sammen over et emne, men indimellem
har vi ikke tid – desværre. Vi påtager os opgaver i det omfang, vi magter, og vi er
gode til at hjælpes ad. Tak til mine fæller i bestyrelsen.
Hjemmeside, Facebook, pressekontakt mm.
Vores hjemmeside fungerer upåklageligt, så vidt vi ved, ligesom vores profil på
Facebook. For hvert arrangement skriver vi pressemeddelelser, laver ofte plakater
og foldere, som f.eks. lægges på bibliotekerne, i Paraplyen, i Bogsalonen og andre
steder, hvor vi kan få lov at lægge dem!
Nyhedsbreve:
Der er udkommet nyhedsbreve, som dels sendes på mail til alle medlemmer, dels
lægges på vores hjemmeside.
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Lokaler:
Bogsalonen - biblioteket – Karl-e – Gymnasiet – i 2020 Lynæs Surfcenter. Vi forsøger
at sprede aktiviteterne over kommunen, vil gerne være i Bogsalonen, hvor det hele
startede, men coronaen har midlertidigt sat en stopper for det. Vi håber, at der i
efteråret atter bliver mulighed for at mødes i Bogsalonen.

Arrangementer i perioden
13/2 2020: Samtalesalon om Synd
Begrebet ‘Synd’ optræder i utroligt mange sammenhænge - hvad er synd egentlig
for noget? Tommy Kjær Lassen, filosof og tidligere præst, startede aftenen med et
oplæg, hvorefter vi i grupper havde samtaler bygget over nogle udleverede
spørgsmål. Bogsalonen.

16/6 2020: Filosofisk vandretur
Vi var en god håndfuld, der vandrede i Sonnerup Skov sammen med filosoffen
Johannes Batzer, hvor vi ad brede stier filosoferede over coronaens betydning for
vort liv.

20/6 2020: Filosofi & Film – Onkel
I samarbejde med Hundested Kino viste vi filmen “Onkel”, og havde bagefter gode
samtaler om filmens filosofiske temaer – herunder om dilemmaet mellem pligt og
lyst. Vi var cirka 25 i Hundested Kino.

5/9 2020: Filosofi & Film – Smerte og ære
I samarbejde med Hundested Kino viste vi Aldomovars film, “Smerte og ære””, og
havde bagefter samtaler om filmens filosofiske temaer – herunder om fortidens
valg.
Vi var knap 30 i Hundested Kino.
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16/9 2020: Introduktion til Løgstrup
Vi var knap 50 deltagere i Gjethuset, hvor Niels Henrik Gregersen gav os en
introduktion til filosoffen K. E. Løgstrup. Emnerne vi hørte om, og fik en dialog om
var bl.a.: Hvad mente Løgstrup med ”den etiske fordring” – og hvorfor satte han
tilliden i centrum for sin filosofi?

21/10 2020: Eksistentielt bevægende samtaler
Vi var knap 50 deltagere i Gjethuset, hvor Pia Houmark fortalte om den filosofiske
baggrund for “den kierkegaardske samtalesløjfe”, som vi efterfølgende afprøvede.

7/11 2020: Filosofi & Film – 2 minutters stilhed
I samarbejde med Hundested Kino viste vi Lars Kraumes film, “2 minutters stilhed”,
og havde bagefter samtaler om filmens filosofiske temaer, bl.a. retfærdighed og
solidaritet.

23/11 2020: Monty Pythons filosofi
Vi var godt 30, der fejrede filosofiens dag i Gjethuset med at se dejlige, skøre klip
med Monty Python, og tale om de mange filosofiske lag, der var i mange af deres
optrin. Derudover var der indlagte konkurrencer, bl.a. om skøreste mundbind, og vi
sluttede af med sammen at synge “Always look at the bright side of life” – i ført
mundbind.
8/5 2021: Filosofi & Film – Retfærdighedens ryttere
I samarbejde med Hundested Kino viste vi Anders Thomas Jensens film,
“Retfærdighedens ryttere”, og havde bagefter samtaler om filmens filosofiske
temaer, bl.a. fællesskaber, tilfældigheder og livets mening.

Filosofi-forløb:
Levet filosofi -Hold 4 (foråret 2020):
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Hold 4 afholdes følgende fem tirsdag aftener i Lynæs Surfcenter. Holdet havde 15
deltagere og forløbet blev klippet over af corona - Lynæs:18/2, 3/3, 10/3 +
18.08+25.08 +22.09 (ekstra aften)

Digital læseklub af filosofibøger (jan-marts 21)

For at dække den filosofiske hunger under nedlukningen oprettede Sten digital
læseklub, som lagde ud med at læse Jacob Holms: Meningen med det hele. Jacob
Holm deltog et par af aftenerne. 25 deltagere
Kinesisk filosof – det gode, det onde og det smukke 12/5 – 26/5 og 16/6.
Senest har vi gennemført tre aftener om kinesisk filosofi på Gymnasiet. 25
deltagere.

Refleksioner over året
• Vi har overlevet coronaen – men mangler stadig at gennemføre et arrangement
om hvad vi har lært af det (Vanvittige 2020 er blevet til vanvittige 2021 – som
måske er blevet ny normal).
• Behovet for – og glæden ved – at filosofere oplever vi helt intakt! Senest ved
aftenerne om kinesisk filosofi. Vi har så meget brug for at tale nysgerrigt sammen
om noget væsentligt, at udnytte hinandens perspektivforskelle til at tale os
klogere, at undres over livets mirakel alene og sammen.
• Tak for jeres opbakning, engagement, vedholdenhed, visdom og humor! Det er
jeres medleven som gør det fedt at lave Halsnæs filosoferer…
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Fremtiden:
I bestyrelsen får vi hele tiden flere ideer end vi kan realisere. For at nævne blot
nogle af dem vi er glade for og som vi har skubbet foran os:
• Sorg – fået penge til fra Rotary
• Skriveværksted – skriv dit eget filosofiske manifest
• Arbejderbyens levede filosofi – er der en særlig filosofi for Frederiksværk og
hvordan lyder den?
• Filosofi med/om unge – David Larsson
• Filosofi med gamle – Hundested Plejehjem, henvendelse fra kommunen, Finn
Thorbjørn
• Andre formater – scholé – filosofiske retreats – kontemplativ filosofi
(eksperiment i best.)

Jo flere vi er, jo mere kan vi lave. Suppleanter til bestyrelsen, sætte arbejdsgrupper i
gang.

5

