Medlemmer
Helsingør Sømandsforening tæller pt. lidt over 100 medlemmer.
Medlemmerne er fra alle mulige erhverv, både til søs og til lands. For at
blive medlem, kræves der ikke at man har en sømandsmæssig baggrund,
men man kan forvente at medlemmerne har en sund interesse i søfarten og
livet til søs – i en eller anden udstrækning. Og det er ikke nogen betingelse
at man bor, arbejder eller har direkte tilknytning til Helsingør. Medlemskab
er åbent for alle som vil være med til bevare den interesse, som er omkring
søfarten generelt – og i Helsingør i særdeleshed – og som vil tilslutte sig
forenings formålsparagraf, som er nævnt på forrige side.
Eneste betingelse for at blive medlem er, at man er ’en hæderlig person over
18 år’.
Ønske om medlemskab sker ved henvendelse til formanden eller til et af de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Medlemskontingentet er for tiden 200 kr årligt.
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Kære medlem
Dette er det første eksemplar af Logbogen, en informationsfolder til
medlemmer af Helsingør Sømandsforening.
Flere medlemmer har jævnligt efterspurgt mere information om hvad der sker
i Helsingør Sømandsforening, og nu forsøger vi med den spæde start at
søsætte en informationsfolder, hvori man kan berette om hvad der er sket
siden sidst, og hvad planer der er i fremtiden.
Denne første udgave har meget fokus på den historie, som Helsingør
Sømandsforening har gennemlevet levet siden foreningen blev stiftet.
Men samtidig kan vi også informere at vi afholder generalforsamling den 27.
febr. 2009 med efterfølgende fest. Den afholdes i år på Kronborg Havbad.
På grund af bestilling af maden er tilmelding til festen nødvendig. Invitation
er udsendt til alle medlemmer, og kan også ses på foreningens hjemmeside,
som står på bagerste side.
Logbogen vil ikke udkomme på faste tidspunkter, men efter behov. Det vil
typisk være i anledning af at der er noget at berette eller meddele om. Er der
medlemmer, som ligger inde med oplysninger eller historier, som bør
videregives til øvrige medlemmer, er man velkommen at indsende dette.
For nogen vil indholdet af denne lille folder være kendt stof, for andre er det
nyheder, men håbet er, at alle medlemmer vil få glæde af den.

Helsingør Sømandsforenings historie

Æresmedlemmer

Det er sket meget siden Helsingør Sømandsforening blev stiftet i 1875, både
i Helsingør, og til søs. Og denne 134 års historie er selvfølgelige ikke gået
ubemærket hen.
Helsingør har udviklet sig meget de sidste 134 år, både hvad angår størrelse,
udseende og livsbetingelser. Og det at være sømand i dag har også ændret
sig markant, men det er dog stadigt et erhverv, som det er respekt omkring,
idet alle som blot har haft den mindste berøring med havet, ved hvad havet
kan byde på – både på godt og ondt.

Ved generalforsamlingen i 2008, som afholdtes den 28. februar, tilsluttede
forsamlingen sig bestyrelsens forslag om at udnævne tidligere formand Bent
J. Friis til æresmedlem.
Bent blev valgt som suppleant til bestyrelsen i 1982, og to år senere – i 1984 blev han valgt til bestyrelsen. I 1986 blev Bent formand, da tidligere formand
Per Fage-Petersen valgte at trække sig, og bestred formandsposten frem til
2005 – i 19 år – indtil han selv valgte at trække sig, men dog fortsatte som
menigt bestyrelsesmedlem frem til 2008.
Således har foreningen nu to æresmedlemmer, idet Per Fage-Petersen blev
udnævnt til æresmedlem dengang han forlod bestyrelsen i 1998. Per var
formand for foreningen fra 1975 (100 års jubilæumsåret) frem til 1986.

Men i Helsingør har foreningen gennem alle årene dannet ramme omkring
det fællesskab, som har været omkring de aktive søfolk, og en stor del af
byens beboere, som har haft deres daglige gerning i land, men som af
mange forskellige grunde har udvist stor og medlevende interesse for søerhvervet og søens folk.

Nuværende formand
Jogvan Joanesarson (siden
2005) flankeret af tidligere
formænd og nuværende
æresmedlemmer, til venstre
Bent J. Friis (fmd 19862005), til højre Per FagePetersen (fmd 1975-1986).

Dette bindeled og fællesskab har været den bærende fremdrift i Helsingør
Sømandsforenings virke lige siden den gang foreningens oprindelige formål
som hjælpekasse i forbindelse med sygdom blev overtaget af den
almindelige sygekasse, og i dag bliver betragtet som en offentlig opgave
eller forpligtigelse.
Derfor er foreningens formålsparagraf også, ’Til fælles interessers fremme
at udvikle sammenhold mellem medlemmerne’.
I forbindelse med 125 års jubilæet i 2000 udgav
forlaget Kurs, med daværende formand Bent J.
Friis som forfatter et jubilæumsskrift med titlen
’Helsingør Sømandsforening i 125 år’.
For alle interesserede i foreningens første 125 års
historie så kan dette skrift erhverves (for en pris af
100 kr) ved direkte henvendelse til forlaget Kurs.
(www.kompaskurs.dk).
Med baggrund i denne historie er det at vi går fremtiden i møde. For det er
vores overbevisning at også i fremtiden skal der være et sted hvor
mennesker, med interesse i det maritime, kan mødes til fælles glæde og
fornøjelse.

Shantykoret
Det er nu 10 år siden at Jens Bloch tog initiativ til at oprette shantykoret som
en del af Helsingør Sømandsforening. Den allerførste optræden var til
foreningens 125 år jubilæum i 2000. Koret tæller nu omkring 25 medlemmer
- alle er medlemmer af Helsingør Sømandsforening. Shantykoret har optrådt
med sine festlige og livsbekræftende shantysange mange steder rundt om i
Danmark, bl.a. til Baltic Sail, på Kronborg, til flere Galathea arrangementer,
på National Museet, på Orlogsmuseet, og i Sømandskirken i Helsingborg,
samt deltaget i internationale shantyfestivaler både i Norge og Tyskland.
Nu arbejdes der på en tur til en shantyfestival
i Prag til sommer.
Og så har shantykoret udgivet 2 CD’er med
både shantysange og andre gode sømandssange.
Læs mere om shantykoret på
www.shantykoret.dk
og på www.123hjemmeside.dk/shantykoret

