Medlemmer
Helsingør Sømandsforening tæller pt. omkring 90 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, ’til fælles interessers fremme at udvikle
sammenhold mellem medlemmerne’.
Eneste betingelse for at blive medlem er – jf. foreningens love – 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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Ny hjemmeside.
Endelig er den her: Helsingør Sømandsforenings hjemmeside.
I mange år har hjemmesiden været forældet og ubrugelig. Det program som
den i sin tid blev lavet i, blev ikke længere supportet af producenten, og
internet udbyderne udfasede programmet gradvis, og til sidst var der flere
internet browsere, som ikke kunne vise flere funktioner på hjemmesiden.
Opdateringer var derfor umulige.
Men nu har en ung, dygtig mand, men store og gode kundskaber indenfor
Informations Teknologien lavet en ny hjemmeside til os. Vores opgave er nu
at lægge materiale – tekst og billeder – op på hjemmesiden, således at den
kommer til at præsentere foreningen på en spændende og levende måde.
Ting har det med at tage tid, og jeg skal erkende at dette har været en langvarig proces, som ikke er helt færdig endnu. Men nu er den kommet dertil,
hvor man med en god vilje kan ane hvor det bærer hen.
Hjemmesiden er delt således, at Shantykoret har sin egen sektion, og
foreningens andre funktioner har sin. Men uanset, om man går på med:

www.somandsforeningen.dk
eller

www.shantykoret.dk
så lander man samme sted, hvor man så vælger hvilken sektion kan vil
besøge. Men uanset hvor man er, kan man altid hoppe over til den anden del.
Men ønske om at alle skal få stor glæde af denne nye hjemmeside.

Shantykoret i Kristiansand
I sommeren 2015 var Kristiansand i Sydnorge en af værtsbyerne til det
årlige Tall Ships Race, hvor næsten 100 af verdens største og mindre store
sejlskibe, sejler kapsejlads og paradesejlads rundt i det meste af verden.
I Kristiansand havde shantykoret Sørlandets Venner arrangeret at
kombinere denne begivenhed med en shantyfestival.
Udover vores shantykor fra Danmark og et fra Nordtyskland deltog 10
norske kor. Vi deltog med 23 kormedlemmer og 17 ledsagere.
Vi kom til Kristiansand fredag den 24. juli, og drog hjem igen den 27.juli.
Selvom weekenden ikke bød på det allerbedste vejr i Norge, så havde
henved 500.000 mennesker fundet vej til Kristiansand for at nyde det flotte
skue af sejlskibe, den indbydende maritime atmosfære – og selvfølgelig den
velklingende shantysang.
Der blev sunget på kajen og der blev sunget fra skibsdækkende på de flotte
skuder. Både på egen hånd, og sammen med alle de andre kor.
Vi havde mulighed for at synge på dækket af den 4-mastede portugisiske
skonnert Santa Maria Manuela, som lå centralt placeret, hvor masser af
mennesker stod på kajen og hørte på.
Og så havde vi også lejlighed til at stå på dækshuset af Skonnerten Jylland
fra Thisted, og synge ind til tilhørerne på kajen.
Det var en fantastisk weekend, som vi sent (eller aldrig) glemmer.
Billedet viser alle
deltagende shantykor
samlede ved og
ombord Santa Maria
Manuela ved kajen i
Kristiansand.
Udover fællessangen
havde vi 2 af vores
egne koncerter på
dækket af dette skib.
Det var stort.

Foreningens fane i strid storm.
Ved dronningens planlagte ankomst til Helsingør den 26. april 2016, artede
vejret sig ikke som planlagt. Kongeskibet Dannebrog kunne ikke lægge til
pga den hårde vind, og regnen stod ned i stænger. Den hårde vind mod
foreningens våde fane var mere end den kunne holde til, og dugen revnede
hele vejen ned langs stangen. Borgmesterens paraply blev revet itu, og
domprovstens præstekjole blev temmelig tung af al den regn.
Fanen blev sendt til Aalborg for at blive repareret, og man kan (næsten) ikke
se hvad den var udsat for.
Beklageligvis nåede fanen ikke tilbage inden Lysfesten ved Sveasøjlen den
4. maj, men takket være hjælpsomme og velmenende mennesker her i byen
(i dette tilfælde Marinehjemmeværnet),
så kunne vores fanebærer Niels låne en
neutral fane, således at Helsingør
Sømandsforening alligevel kunne deltage
i fanevagten til Lysfesten.
Billedet er fra Den Nationale Flagdag,
den 5. sept. 2015. Vores fane var med
i 2015, og kommer også med i 2016.

Fanen med til bisættelser.
To gange i juni var foreningens fane til stede ved bisættelser af medlemmer,
som er afgået ved døden.
Den 3. juni blev Erik Amelung bisat fra Hellebæk Kirke. Erik døde den 29.
maj, 84 år gammel. Erik, som var en gudbenådet guitarist, spillede i
Shantykoret fra 2006 indtil han for få år siden blev svækket af sygdom.
Fanen var til stede i kirken, og Shantykoret sang en ’Farewell-shanty’
Den 10. juni blev Per Fage-Pedersen bisat fra Sankt Mariæ Kirke, Helsingør.
Per døde den 2. juni, 90 år gammel. Fage (som han oftest blev kaldt) har
været medlem af foreningen næsten lige siden han kom til Helsingør som
lods i 1950’erne. Han var formand for foreningen fra 1975 til 1986. Siden
1986 har han været æresmedlem af foreningen. Fanen var til stede i kirken,
og Shantykoret sang en ’Farewell-Shanty’ ved den efterfølgende
sammenkomst i Naverhulen.
Ære være Eriks og Pers minde.

