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Referat 10-05 2021                                                   ……………………………….Halsnæs filosoferer…  

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Mandag d. 10-05-2021 kl. 18.30 – 21.00, hos Steen 

Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Trine Pallesen (TP), Niels Andersen (NA), Sten Mogensen (SM), Pia 

Brunse (PB) 

Afbud: Anne Kirstine Sloth Hansen (AKSH), 

REFERAT 
Kl. 18.30 – 19.15: Fælles filosoferen over emnet ”Hvordan filosoferer man over sprængfarlige emner? F.eks. 

miljø, flygtninge/ immigranter” v/ PB. 

Vi afprøvede, om Skt. Benedikt-metoden kunne anvendes til at tale om sprængfarlige emner. Vi valgte 

”Offerrolle” som det ord/ begreb vi ville tale om, og tog en enkelt runde efter Skt. Benedikt. Det gav rigtig 

god mening, og på næste møde vil vi afprøve Skt. Benedikt i kombination med ” To og to interview”, som vi 

forventer vil skabe endnu mere mulighed for kontrolleret samtale OG mulighed for endnu større forståelse/ 

accept af synspunkter, som er anderledes end ens egne. 

 

1. Godkendelse af opsummering fra sidste møde (15-04-2021) 

Opsummering godkendt 

 

2. Huskeliste fra sidste møde 

Alt OK 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Lørdag d. 19. juni kl. 12-15 er der arrangement i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Titlen er: 

”Hvad er god filosofisk dialog”, med undertitlen: FILOSOFISK VEJLEDNING & PROTREPTIK - EN 

SAMTALE MELLEM FINN THORBJØRN HANSEN & KIM GØRTZ. 

Her er link til arrangementet: https://dsfp.dk/arrangement-19-06-21.html 

Det foregår på Copenhagen Coaching Center, Blegdamsvej 104A, 2100 København 

 

SM anbefalede en bog: Galileos error, som handler om, hvad bevidsthed er. Den er udkommet i 

2019. 

 

Dette faste punkt på dagsordenen skifter fra næste møde titel, således at det blot hedder 

”Meddelelser”. Så kan vi alle komme med meddelelser       

 

4. Status på kommende arrangementer: 

a. Foråret 2021 ( 

a) Kinesisk filosofi, datoer og lokaler: Onsdag d. 12. maj, onsdag d. 26. maj og onsdag d. 16. 

juni 2021. Afholdes på Gymnasiet, kl. 19.00 – 21.00. 

Der er pt. 21 tilmeldte.  

TRJ og NA sørger for stoleopstilling mm.. 

Forplejning: Som et forsøg serveres ikke kaffe og the ved første aften, men god (soda)vand 

https://dsfp.dk/arrangement-19-06-21.html
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og indpakkede cookies. Vi har denne aften ikke muligheder for at servere kaffe, så vi håber, 

at deltagerne vil tage godt imod det ændrede set-up. 

Vi besluttede, at der til denne række af aftener er mulighed for at tilmelde sig en enkelt 

eller to aftener. 

 

b) Filmeftermiddage i Hundested Kino: 

Evaluering af Lørdag d. 8. maj kl. 15.00: ”Retfærdighedens ryttere”.  

Her var ca. 20 tilskuere, heraf knap halvdelen ledsagere til TRJ og TP, som var til stede. CA. 

10 blev tilbage til samtalen, og nogle faldt fra undervejs fra salen til cafeen. Vi skal måske 

overveje at ”reklamere” noget mere for samtaledelen? 

 

Lørdag 12. juni kl. 15.00: ”Ordet”. Pressemeddelelse ER skrevet (NA), Hvem kan være 

oplægsholder/ samtalestyrer? 

PB spørger Louise Grandjean Coster, om hun kan/vil holde oplæg og styre samtale. 

 

c) Skriveværksted – afventer udviklingen i coronaen 

Afventer stadig 

 

d) Det vanvittige 2020 – afventer udviklingen i coronaen 

Afventer stadig 

 

b. Efteråret 2021 

På næste bestyrelsesmøde planlægger vi efterårets aktiviteter, som pt. har følgende 

forslag/ muligheder 

a) Undren – v/Finn Thorbjørn Hansen 

 

b) Fornuft  

 

c) Sorg v/ Simon Berg 

 

d) Oprigtighed – (Måske først forår 2022?) 

 

e) Filmsamarbejde med Hundested Kino 

 

f) 5 nye aftener om Levet filosofi – datoer, lokaler, form (TRJ) 

 

g) NYT FORSLAG: Arrangement op til kommunalvalget i november? Kunne f.eks. handle 

om noget med ’Demokrati’, ’Ret/ pligt til at stemme’, ’Hvad er en kommune?’, hvor man 

kan se på f.eks. hvilke fælles værdier, man har som borgere o.lign. (TRJ vidste, at der havde 

et flot forløb i Aarhus med denne overskrift). 

 

5. Projekt ”Levet filosofi i Frederiksværk” – tilbagemeldinger fra TRJ og TP fra samtaler, planlægning 

af det videre forløb. 

Vi skal finde den helt rigtige vinkel på dette projekt,  

Og vi besluttede, at vi forhører os hos forskellige mennesker på denne måde inden næste møde: 

PB: Spørger Ole Jørgensen, om han har kontakter mm. til 3F i Frederiksværk 

TP: Undersøger, om der kunne være muligheder i et samarbejde med Historisk Forening 

TRJ: Kontakter Charlotte Scheel i kommunen for at høre, om hun ideer til kontakter mm 
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TP havde talt med sine familiemedlemmer, men den ”mest oplagte”, som arbejder på Stålværket, 

har været på barsel i et år, og er først lige kommet tilbage, så hendes erfaringer er nok ikke ”store 

nok”. 

 

6. Generalforsamling 2021 –Tør vi beslutte en dato, og hvor skal vi satse på at kunne afholde 

generalforsamlingen? 

På GF-dagsordenen skal vi huske punktet om ”Filosofiske besøgsvenner”. 

 

Vi aftalte fire mulige datoer. Efter mødet har NA undersøgt mulighederne hos Gymnasiet, og de 

havde kun en af de fire ledig – så GF bliver: 

MANDAG D. 21. JUNI 2021 KL. 19.00 PÅ GYMNASIET. 

Dagsorden skal udsendes senest 3 uger før GF, dvs. den skal udsendes senest mandag d. 31. maj. 

 

PB sender dagsordenudkast/ Standarddagsordenen til SM, som så sender ud. Ud over 

standardpunkterne er der 2 andre punkter: ”Filosofiske besøgsvenner” og ”Kontingentforhøjelse til 

150 kr. pr. år”. 

 

På næste bestyrelsesmøde taler vi nærmere om forløbet af GF 

 

7. Regnskab 2020, underskrives 

Underskrevet 

 

8. Budget 2021 

Ingen nye bemærkninger 

 

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

Vi fortsætter med ”Sprængfarlige emner” – jf. indledningen til dette referat 

 

10. Næste møde(r) 

Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.30 til 21.00 hos PB, Ole Jacobsvej 6, 3300 Frederiksværk 

Tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 18.30 til 21.00 hos Steen. 

 

11. Eventuelt 

Intet 

 

 

Referent: PB 


