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Referat fra 08-09 2021                                ……………………………….Halsnæs filosoferer…  

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Onsdag d. 08-09-2021 kl. 19.00 – 21.30, hos Niels, Baggersvej 25, 3300 Frederiksværk 

Deltagere: Trine Pallesen (TP), Niels Andersen (NA), Pia Brunse (PB), Sten Mogensen (SM) 

Afbud: Charlotte Birkeholm (CB), Thomas Ryan Jensen (TRJ), Anne Kirstine Sloth Hansen (AKSH) 

DAGSORDEN: 
Kl. 19.00 – 19.45: Fælles filosoferen over Epikur (Oplæg ved PB) 

Udskudt til næste møde, så flere kan være med 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (09-08-2021) 

Godkendt 

 

2. Huskeliste fra sidste møde 

Alt OK 

 

3. Meddelelser 

PB: Halsnæs Avis har kun taget betaling for trykning af foldere – de filosofiske udsagn var en gave! 

PB har takket mange gange. 

PB: Deltagerlørdag d. 18. september i et arrangement i Fyrgården i Hundested, hvor kunstneren 

Elsebeth Tank (som udstiller i Sognegården fra d. 26. september til 28. oktober), har en workshop, 

som hedder ”Tegn en bog”. PB’s ide er, at vi måske kan ”bruge” Elsebeth i forbindelse med vores 

skriveværksted – måske nogle kunne have fornøjelse af at tegne deres manifest i stedet for at 

skrive. Orientering gives på næste møde. 

SM forventer at udsende Nyhedsbrev primo oktober, så materialer med omtaler om efterårets 

arrangementer, bedes fremsendt snarest! 

TP undersøger, om der er julemarked i Ølsted. Hvis ja, blev vi enige om, vil vi gerne deltage – vi 

mangler at arrangere noget i Ølsted! 

 

4. Filosofi med børn og unge – hvordan gør vi? Arrangement for alle, eller for udvalgte inviterede/ 

fagfolk? I samarbejde med kommunen?? 

Afventer at TRJ er med, og skal i hvert fald først sættes i søen til foråret!. PB har muligvis en 

kontakt, som har arbejdet helt praktisk i en børnehave med at filosofere sammen med børnene. 

Det kunne måske være spændende for os at høre om, hvordan hun har grebet det an. 

Tages op igen på næste møde. 

 

5. Opfølgning på planlægning af efteråret 2021 

a) Undren – v/Finn Thorbjørn Hansen. Finder sted torsdag d. 7. oktober kl. 19.00 – 21.00 i 

Bogsalonen. 

Pt. ca. 10 tilmeldte 

 

b) Sorg v/ Simon Berg. Finder sted tirsdag d. 21. september kl. 19.00 – 21.00 i Bogsalonen 

Pressemeddelelse er udsendt (NA). Pt. ca. 14 tilmeldte. 

 

c) Filmsamarbejde med Hundested Kino (NA og PB). Lørdag d. 25. september kl. 15.00: 

Orlando. PB deltager, er der andre, som har mulighed for at være med? Vi kobler os på 
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Kinos oplæg og inviterer til åben samtale efter filmen. 

NA udsender pressemeddelelse 

 

Lørdag d. 30. oktober kl. 15.00: Camper 303. Hvem kan deltage? Oplæg? 

PB og NA finder oplægsholder. 

 

Lørdag d. 27. november kl. 15.00: Fargo (film af Coen-brødrene). Vi kobler os på Kinos 

oplæg, men måske kunne det være godt med et ”efterlæg” fra os, hvis nogen kan?? 

NA kigger på oplæg 

 

Lørdag d. 11. december kl. 15.00: Her mangler vi en film, da ”Life of Pi” desværre ikke kan 

skaffes. Forslag?? 

PB og NA foreslår ”Lucky”. PB kigger på oplæg og sender omtale til SM til brug for 

Nyhedsbrevet – (senest 25. september). 

 

d) Filosofisk vælgermøde tirsdag d. 26. oktober kl. 19 – 21 i Frv. Bibliotek. Ideer: Kontakt til 

de 6 største vælgerforeninger med opfordring til at stille med en kandidat, som efter 

”Kulturligvis-modellen” kan vælge 3 filosofiske udsagn og fortælle, hvordan disse 3 passer 

med deres politiske filosofi.  Vi vil gerne have NYE kandidater! Samtalesalon om ”Hvad er 

den gode kommune”? 

Vi tilstedeværende håber, at TRJ gerne vil indlede aftenen med et oplæg om politik og 

filosofi. 

AKSH og SM kontakter vælgerforeningerne og fortæller om ideen samt informerer om 

Benedikt-metoden, som er valgt, fordi det er vigtigt, at politikerne også lytter, ikke kun 

taler! 

AKSH vil godt være ordstyrer/ ”konferencier” på aftenen       

 

e) 5 nye aftener om Levet filosofi – datoer: Tirsdagene 31.august, 14. september, 28. 

september, 12. oktober og 02. november, i Bogsalonen. Er alt på plads? 

Alt er på plads. 

 

Glemt punkt f): Brunse i Bogsalonen, mandag d. 6. december. PB sender omtale til SM til 

brug i Nyhedsbrevet (senest 25. september).  

6. Evalueringer: 

a) Startmøde med filosofiske besøgsvenner tirsdag d. 24. august kl. 19 – 21 

TP orienterede: Der havde været 2 medlemmer og 3 fra bestyrelsen samt Mette Haulrich. Projektet 

begynder fredag d. 24. september på plejecentret i Hundested, og her vil TRJ, AKSH, TP og Mette 

Haulrich være der. MEGET spændende!! Andre plejehjem er også interesserede og positive overfor 

ideen. NA sørger for pressedækning. Thorbjørn holder møde med Mette Haulrich lørdag d. 25. 

september om det forskningsprojekt, han arbejder med.  

 

b) Bestyrelsesafprøvning af filosofi om sprængfarlige emner torsdag d. 19. august 

Enighed om, at det havde været en supergod aften, et godt emne og en god metode. Når vi møder 

et emne, som passer til metoden, kommer den i anvendelse. 

 

c) ”Kulturligvis” – Bøgebjerggård 22. august og 28. august 2021 

Enighed om, at det havde været et virkelig godt arrangement! Vi stod et rigtig godt sted, om end 

der var temmelig koldt. TP noterede forslag ned: 

* Gave-manifester 

* Par-manifester 

* Børneudsagn. 
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* Flere positivt-ladede udsagn 

* Ophængning af alle udsagnene, nummererede, på plakater således, at de besøgende i ro og fred 

kunne studere dem og efterfølgende sige, at de gerne ville have nr. det og det. 

Muligvis kommer der en slags opfølgning i form af en udstilling i skoven ved Arresødal (a la ”Den 

røde tråd”, som var der for nogle år siden). Hvis det sker, vil vi gerne være med som sidste ”post”, 

således at vi kan stå der med de filosofiske udsagn og et tilbud om at lave et manifest., inspireret af 

udstillingen. 

 

7. Ny udgave af vores folder – Hvor skal vi have den liggende ud over i Bogsalonen og på 

bibliotekerne? 

TP lægger frem i Frivilligcentret, hos Frk. Jensen og i karl-e, samt finder et sted i Ølsted.  

PB lægger frem i Bogsalonen og Frv. Bibliotek, samt tager ex. med til ”Orlando” i Hundested Kino. 

NA lægger frem på Hundested Bibliotek og i Surfcentret, samt hos Købmand Vad i Liseleje, i 

Dyssekilde (v. stationen) og i Torup i Butikken og Cafeen. 

 

8. Frivillig fredag – skal vi deltage? 

Fredag d. 24. september kl. 14.30 – 17.00 er der frivillig fredag i Skjoldborgparken. Skal vi deltage?  

Vi blev enige om, at vi ikke rigtig passer ind i målgruppen for arrangementet. TP deltager i anden 

anledning, så vi kan høre lidt om det alligevel       

 

9. Kontingentopkrævning – status 

TP: 47 har betalt, 27 har ikke. TP udsender rykker. 

 

10. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde/ Udgangspunkt i NA’s liste 

PB’s oplæg om Epikur.  

 

11. Næste møde(r) 

Onsdag d. 13 oktober kl. 19.00 – 21.30 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk 

Mandag d. 15. november kl. 18.45 – 21.00 hos Steen. 

Vi prøver, hvordan det vil virke med blot ½ time (i stedet for 3 kvarter) til fælles filosoferen. 

 

12. Eventuelt 

Intet, ud over at vi trillede hjemad med overfyldte maver pga. en fantastisk æblekage!       

 

Mødet slut kl. 20.23. 

 

Referent: PB 


