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LOKALT

Matrosholdet på tur
med søredningstjenesten i Helsingør.

Mærsk
sponsor for
to ugers
opmuntring
for syv
drenge
Første række i den kongelige
opera, tidligere morgenfisketure og foredrag med TVstjernerne fra den populære
tv-serie »Kurs mod fjerne
kyster« er blot nogle af de
gaver, som »Matrosholdet« i
Snekkersten Havn får og som
skal være med til at give dem
nyt mod på livet.
Af Kirsten Moth
Foto: Niels Snedevig

Mikkel Beha, tv-stjerne, ikke
mindst kendt fra den populære
tv-serie Kurs mod Fjerne Kyster,
og hans yngste søn Alfred, ses
her med det seje Matrosholdet
ved Det Gule Palæ i Snekkersten.

SNEKKERSTEN: - Det her er
det fedeste, jeg nogensinde
har prøvet.
Drengen råber af sine lungers fulde kraft fra den søredningsbåd, som han er
ude at sejle med for første
gang i sit liv. Saltvandssprøjtet står om ørerne på ham,
mens det går hen over Øresund med 32 knob i timen.
Hverken han eller de seks
øvrige 11-13-årige drenge fra
Helsingør-området er vant
til de helt store oplevelser.
De er alle drenge, der
trænger til lidt opmuntring,
gode oplevelser og motivation og de er lige nu midt
i deres livs største og helt
uventede oplevelse. En sommerlejr på to uger med udgangspunkt i Snekkersten
Havn, hvor man kalder dem
for Matrosholdet.
Fra tidlig morgen til sen
aften får matroserne fyldt på
med alt fra fisketure til besøg

Glæden lyser ud af drengene, der er med på Matrosholdet i Snekkersten Havn.

Matroserne står bag rattet i redningsbåden hos søredningstjenesten i
Helsingør.

i den kongelige opera på første række.
Fra foredrag med Mikkel Beha fra det populære TV-program »Kurs mod
fjerne lyster« og hans yngste søn Alfred til de vildeste
klatreture. Det er et overflødighedshorn af indtryk, erfaringer og oplevelser, hvor
drengene kniber sig i arme-

ne for næsten at tro på, at de
har været så heldige at være
med på holdet.

Mærsk er hovedsponsor
Bag selve ideen med matroserne står Niels Snedevig fra
Snekkersten.
Til realiseringen af den
er rederiet Mærsk gået ind
som hovedsponsor på grund

Matrosholdet med på den store Switser-slæbebåd i København.

af nogle særlige relationer
til området og nogle folk i
Snekkersten. Også fra andre kanter støttes projektet
med mindre beløb. Kutter 13
i Snekkersten Havn har taget
drengene med ud på fisketure og Switsers store slæbebåd
i København har taget Matrosholdet med ud. Derudover er der en stor gruppe af

voksne frivillige, blandt andet i Snekkersten Havn, der
hjælper til i den helt usædvanlige sommerlejr.

Drengene lyser af iver
- Nogle morgener møder vi
klokken 6 for at begynde dagen med at tage ud at fiske.
Du skulle se drengenes iver,
når de hiver deres livs første
makrel op og selv får lov til at
skære hovedet af den. Nogle aftener er vi først hjemme efter midnat, fortæller
Niels Snedevig, der beskriver mødet med sejleren Mikkel Beha og hans yngste søn
Alfred som et af den forløbne
uges højdepunkter.
Mikkel Beha og Alfred
holdt foredrag i Det Gule Palæ på stranden ved siden af
Snekkersten Havn - over stearinlysenes skær.
Man skal holde fast
- De kom med budskabet til
drengene om, at hvis der er
noget, man virkelig vil, så
skal man beslutte sig for det
og holde fast. Det var en meget stor aften for drengene.
Noget, der virkelig rykkede,
fortæller Niels Snedevig.
Den
uforglemmelige
sommer for de syv drenge
fortsætter i næste uge, hvor
der er endnu flere vilde og
uventede oplevelser på programmet.
Drengene skal med tre
sejlbåde, alle med skippere
fra Snekkersten, til Sverige,
hvor der skal sejles intensivt
hver dag - og med lommepengene betalt.

