Filosof på hjemmebane
Annfrid Berget Haukeland (52) fra Yli er trolig Heddal
og Notoddens eneste faglærte filosof. Torsdag kan du
møte henne på hjemmebane – der hun leder dialogen
på filosofisk kafé på Bok & Blueshuset.
Kai Andersen, kai.andersen@telen.no, 932 34 216

Filosof på hjemmebane
Kafèen avslutter serien med filosofiske kafeer som Human Etisk
Forbund på Notodden har hatt en gang i måneden hele året – og der en rekke kapasiteter på
sine felt har invitert til filosofiske samtaler.

Ikke alltid
Annfrid har ikke alltid vært filosof. Hun tok sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo så seint
som i 2012, med oppgaven «Betydningen av Bubers dialogiske filosofi i møte med
eksistensielle og etiske spørsmål». Etterpå har hun utdannet seg som filosofisk praktiker,
opprettet sitt eget lille «fritidsfirma» Dialogikum, som du finner på internettet, der hun tilbyr sine
filosofitjenester til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.
«Egentlig» er hun sykepleier, og jobbet som det i mange år, også ved Notodden sykehus. Inntil
for 10 år siden da hun ble ansatt i legemiddelfirmaet Astellas Pharma, der hun i dag er Key
Account Manager og steller med transplantasjons- og infeksjonsmedisin.

Ydmyk
–Langt derfra til filosofien. Hvorfor filosofi?
–Det har vel alltid ligget latent i meg – en undrende nysgjerrighet. Filosofien er ikke
nødvendigvis opptatt av svarene. Men heller de mer grunnleggende spørsmålene. Filosofi betyr
«kjærlighet til visdom». Filosofi handler mye om å sette tankene og spørsmålene på prøve for å
teste om de holder.

Dialog
Torsdag skal hun altså lede en såkalt «Sokratisk dialog» på filosofikafèen. Denne
samtaleformen er en metode for kritisk refleksjon, basert på personlig opplevde historier. Målet
er å komme fram til en forsøksvis definisjon på de spørsmål som man undersøker. Temaet
denne kvelden er gitt: «Hva er en god dialog?».
–Og alle som vil kan delta her. Man behøver ikke fagkunnskap. Utgangspunktet for sokratisk
dialog er også levd liv, ikke teori. Min oppgave blir altså å lede dialogen, sier Annfrid Berget
Haukeland.

