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LOAvisen
Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af
Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

Så bli’r der knoklet igen
Den opmærksomme læser vil sikkert notere sig, at overskriften
“Så bli’r der knoklet igen” også blev brugt i det foregående
nummer af LOAvisen. Det er måske ikke videre opfindsomt af
den gamle redaktør, men der er faktisk al mulig grund til at
anvende den igen, for på både værft og skib er der fuld gang i de
arbejder, der skal gøre LOA klar til sæsonstarten 27. april 2019.
Der bliver hvert eneste år af en meget stor og trofast stab af
frivillige udført et fantastisk arbejde, men denne vinter har der
altså været endnu mere tryk. Og det er en fornøjelse at kunne
gøre status her kort før deadline: Begge sortvands-/bundtanke
bliver færdige til tiden, batterierne er ved at blive skiftet og om
det så er riggerfolkene, er de foran tidsplanen og kan derfor i
modsætning til flere gange tidligere holde fri både søndag og
mandag i Påsken.
Der skal lyde en kæmpemæssig og uforbeholden tak og ros til
værftsfolkene — og ikke mindst til Herluf, der har knoklet helt
vildt med projektet med tankene. En indsats, der ikke kun gør, at
vi når i mål til tiden, men også at vi sparer rigtig mange penge.
I øvrigt forventer Herluf, at den pt. fraværende tredje mast bliver
sat tilbage på LOA torsdag 11. april 2019 om formiddagen.
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Stå til søs i 2019
Også i den forestående sæson er der rig lejlighed til at stå til søs
med LOA. Du finder den detaljerede sejladsplan på www.loa.dk,
hvor du som vanligt har mulighed for at melde dig til den sejlads
eller de sejladser, der har din interesse.
Et centralt element er, at LOA i 2019 sejler hele The Tall Ships
Race, hvilket i sagens natur hænger sammen med en gammel
beslutning om, at vi uden vaklen deltager, når der er danske
havne på programmet. Og denne gang er der jo noget så sjældent
som hele to af slagsen, idet racet bliver indledt i Aalborg primo
juli og afsluttet en måneds tid senere i Aarhus.
Er der et eller flere togter, du gerne vil med på, så brug
hjemmesiden eller send en mail til Leif Ervolder på le@loa.dk.

På vej mod ny hjælpemotor
I sin tid fik LOA af Forsvaret en MWM D 229-4 hjælpemotor,
der blev pillet ud af minelæggeren Møen (foto). Den har tjent
LOA godt i et årti, men det er ingen hemmelighed, at dens
støjniveau er meget højt og at vi gerne vil skifte den ud.
Indtil for nylig har vi haft 100.000 kr. øremærket til formålet,
doneret af Lauritzen Fonden for et par år siden. I januar 2019
kom vi dobbelt så langt mod målet, da bestyrelsen for
Støtteforeningen LOAs Venner meddelte, at man også derfra
vil donere 100.000 kr. til anskaﬀelse og installation af en ny
hjælpemotor. Til disse midler kan vi lægge de 63.000 kr., vi i
efteråret 2018 fik fra Gudrun og Palle Mørchs Mindefond.
Endnu mangler en bid, men det håber fundraisingudvalget at
finde en løsning på i løbet af de kommende måneder. Målet er, at
arbejdet kan sættes i gang, når LOA kommer på land efter
afslutningen af den forestående sæson.

Chr. 4. Laugs Aalborgpris
I slutningen af februar 2019 var der laugssamling i Christian 4.
Laug og her blev Leif Ervolder tildelt Aalborgprisen for arbejdet
på skib og værft. Efterfølgende var der optagelse i lauget under
Duus’ hvælvinger i Jens Bangs Stenhus. En uges tid senere lod
Leif ved hjælp af øl og brændevin roserne gå videre til folkene på
LOA Værft.
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Flot resultat i LOA Sejlerskole
I efteråret tog LOA Sejlerskole hul på endnu et Yachtskipper 1
kursus. Efter endt kursus kan vi gøre status: Otte kursister
tilmeldte sig, otte blev indstillet til eksamen og otte bestod den
afsluttende eksamen. Kursusinstruktør Carsten Aagaard
Rasmussen sagde efterfølgende, at både han og censorerne var
meget tilfredse med kursisternes viden inden for de emner, de
var oppe i.
Stort til lykke til de nye Y1-skippere Christian Kirkegaard,
Henrik Brix Christiansen, Jan Chr. Sørensen, John Fjelsted
Larsen, Johnny Jeppesen, Lilian Bønsdorﬀ, Rune Hetlelid og
Thomas Jørgensen.
Der er efter nytår desuden gennemført et kursus i Udvidet
Førstehjælp, ligesom kursisterne på Duelighedsbevis for
Fritidssejlere i marts har været til den teoretiske prøve, mens den
praktiske følger i denne måned.

Tak for indsatsen, Ole
LOA mistede den næstsidste dag i 2018 en af de personer, der
siden restaureringsprojektets spæde begyndelse for snart 20 år
siden har været at finde på både skib og værft. Ole Ubbesen
døde, mens han nød det gode vejr på stranden i Blokhus —
naturligvis med sit livs Anine under armen.
Vi vil savne Ole for hans menneskelige og faglige kvaliteter, hans
ærlige, direkte og humoristiske facon samt hans stærke evne til
at læse folk omkring sig.
Æret være Oles minde.

Bliv besætningsmedlem på LOA
I henhold til Søfartsstyrelsens afgørelse skal LOA på enhver
sejlads være bemandet med én skibsfører (som vi kalder en
skipper), én styrmand, én maskinchef og én maskinmester.
Afhængigt af sejladsens længde supplerer vi sædvanligvis med en
hovmester og et antal bådsmænd.
Der er siden idriftsættelsen i 2009 samlet et med årene dejligt
stort antal erfarne besætningsmedlemmer omkring LOA. Der er
dog til stadighed brug for flere gode folk, der har papirerne i
orden og lyst til at sejle med skibet. Er du skipper, styrmand,
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maskinchef, maskinmester, hovmester eller bådsmand? Så hører
LOA meget gerne fra dig. Kontakt Leif Ervolder på le@loa.dk.

Webshoppen er åben
Vi minder om de mange spændende produkter i LOAs webshop.
I vores elektroniske butik er der uden tvivl en LOA-ting eller to,
der vil kunne vække glæde hos et familiemedlem eller en god ven
— eller måske endda dig selv — så se gerne nærmere på udvalget
på http://webshop.loa.dk.

Til lykke, formand
Af Nordjyske Stiftstidende 29. marts 2019 fremgik det tydeligt,
at havnedirektør Claus Holstein (til højre på billedet) venligt,
men bestemt frabad sig opmærksomhed i forbindelse med, at
han to dage senere rundede de 60 år.
Det ligger os selvsagt fjernt at gå imod havnedirektørens ønsker
— ikke mindst fordi han i vores sammenhæng først og fremmest
er formand for Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer og driver LOA
og LOA Værft. Vi vil således begrænse os til blot ganske
stilfærdigt at ønske formanden til lykke med den runde dag — og
udtrykke håbet om, at han vil vedblive med at stå i spidsen for
LOA et godt stykke ind i sit nye årti.

Slå rommen i glasset
På initiativ fra Carsten Pedersen — LOA-hovmester og medlem
af bestyrelsen for støtteforeningen — fik LOA før jul 2018 sin
egen rom. Der er i henhold til bagsideetiketten, der naturligvis er
smykket med LOAs velkendte logo, tale om en blanding af rom
fra Barbados, Trinidad, Jamaica og Guyana. Redaktionen kan
fortælle, at der er tale om en dejlig kompleks duft af vanilje og
karamel samt et svagt hint af kanel. Smagen er god og fyldig,
mens eftersmagen er lang og sødmefuld. Rommen holder 40 %.
Skulle du have lyst til at prøve LOA-rommen, skal du blot
henvende dig til Vin & Vin, Vestre Allé 2 i Aalborg (tlf.
70208302). Prisen er 385 kr., hvoraf en god del tilfalder LOAs
Venner, der som bekendt alene er sat i verden for at støtte skib
og værft.
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Forsideetiketten er prydet af en illustration udført af Nikoline
Leth Jepsen. Hun er datter af skipper og styrmand Henrik og
Anette Leth, har sejlet med Jens Krogh, Georg Stage og
selvfølgelig LOA — og studerer på Det Kongelige Danske
Kunstakademi.

Generalforsamling hos vennerne
Tirsdag 9. april 2019 kl. 18 er der generalforsamling i
Støtteforeningen LOAs Venner, der også denne gang finder sted
på LOA Værft. Arrangementet bliver indledt med spisning,
hvorefter følger den vanlige dagsorden. Også denne gang vil der
være beretning ved formand Bo Essenbæk og fremlæggelse af
revideret regnskab ved Torben Røgild. Programmet rummer også
valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Jytte
Jakobsen (villig til genvalg), Torben Røgild (villig til genvalg) og
Merete Bogøe (villig til genvalg).
LOAs Venner byder på middag og kaﬀe, mens øl og vand kan
købes til sædvanlige favorable priser. Af hensyn til middag,
borddækning mv. er det nødvendigt med tilmelding til
arrangementet. Fristen er overskredet, men måske er muligt at
snige sig med, hvis man sender en venligt formuleret mail til Jytte
Jakobsen på jytteogniels@hotmail.com.

Følg LOA på Facebook
Husk at du kan følge LOA — både hvad angår sejladser og
aktiviteter på LOA Værft — på Facebook. Det er der pt. 2.249,
der gør. Er du ikke allerede en af dem, er du meget velkommen
til at besøge LOA på www.facebook.com/loaaalborg og trykke
‘synes godt om’. Det vil LOA syn’s rigtig godt om!
Er du blandt LOAs aktive frivillige, kan du også meget
velkommen til at blive medlem af LOA arbejdsgruppe på
Facebook, der i skrivende stund har 333 medlemmer. Linket til
gruppen er temmelig langt og ufremkommeligt, så her er en
kortere form: http://bit.ly/2PmCF9p.

Projektkoordinatoren gør status
Midt i marts 2019 var det syv år siden Leif Ervolder tiltrådte
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stillingen som projektkoordinator for LOA. I den forbindelse
skrev han på Facebook:
“Det har været en helt fantastisk rejse sammen med verdens
bedste frivillige omkring LOA — uden jer var vi ikke nået dertil,
hvor vi er i dag. Mange nye, spændende udfordringer venter i de
kommende år, som jeg glæder mig til at være med til at løse og
opleve sammen med jer. Tak til ALLE omkring LOA fordi I altid
bakker op. Tak til bestyrelsen for verdens bedste job, tak til
frivillige besætningsmedlemmer og gaster, frivillige på LOA
Værft, LOA Servicegruppe og udvalgsmedlemmer i vore mange
udvalg — og tak til sponsorer og samarbejdspartnere for jeres
altid store opbakning. God vind til alle.”

Sæsonstart med Jens Krogh
Naturligvis markerer vi også i år indledningen på sæsonen med
standerhejsning og fornøjeligt samvær på LOA Værft. Datoen er
lørdag 27. april 2019 og vi lægger ud kl. 11, hvor der vil være
orientering om vinterens arbejde og den kommende sæson. En
time senere er der frokost på værftet og kl. 14 kommer vores
venner fra Jens Krogh, hvorefter vi hejser LOA-standeren.
Vil du være med, skal du blot sende en tilmelding til Leif
Ervolder på le@loa.dk — senest 20. april 2019.

Sejl ud med vennerne
Igen i år inviterer Tall Ship Aalborg Fonden medlemmer af
Støtteforeningen LOAs Venner på en aftensejlads med LOA —
enten torsdag 9. maj eller torsdag 5. september 2019. Begge dage
er program dette:
✦

Kl. 16.45: Mødetid ved LOA på skibets faste kajplads

✦

Kl. 17: Afsejling til en lille aftensejlads på Limfjorden, hvor der
bliver mulighed for at se såvel Aalborg som Nørresundby fra
fjordsiden — og undervejs aftensmad og kaﬀe

✦

Kl. 21: Vi lægger til kaj igen, men inden vi siger tak for i aften,
serveres en forfriskning på dækket

Der mulighed for deltagelse af op til 40 personer (+ besætning), i
sejladsen. Deltagerne, der skal være indehaver af et medlemskab
af Støtteforeningen LOAs Venner, vil blive registreret efter først6
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til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske til Jytte Jakobsen fra
LOAs Venner på jytteogniels@hotmail.com senest 1. maj. 2019 —
for efterårssejladsen dog 28. august 2019.

Tak til servicegruppen
Der er god grund til at rette en særlig tak til servicegruppen, som
året igennem hjælper til ved en lang række arrangementer — lige
fra ved receptioner, besøg på værft og skib, rundvisninger og
åbent skib til skolebesøg, hovedrengøring på skib og værft og en
mængde andre ting. Der er aktuelt 36 medlemmer af gruppen,
der er fuldstændig uundværlig i forhold til gennemførelse af vores
mange mange og yderst forskelligartede arrangementer.

LOAvisen er det officielle organ
for LOA-projektet og udgives af
Tall Ship Aalborg Fonden og
Støtteforeningen LOAs Venner i
fællesskab.
I 2019 vil LOAvisen blive
udsendt fire gange (før
sæsonstart, op til sommerens
store sejladser i juni-juli, op til
sæsonafslutningen i september/
oktober og når sæsonen er slut
(november/december)).

Et meget konkret eksempel på servicegruppens indsats er, når
Aalborg til sommer for femte gang får besøg af The Tall Ships
Race. Ved den lejlighed er der nemlig indgået et antal aftaler om
receptioner på LOAs dæk, ligesom der naturligvis er adskillige
åbent skib-arrangementer. Det stiller ekstraordinære krav til
servicegruppen — så både for dette arbejde og den daglige
indsats er der god grund til at sige en ekstra tak.

Input til LOAvisen er velkomne
Har du emner til kommende udgaver af LOAvisen? Så skriv trygt
til Leif Ervolder på le@loa.dk eller snak med ham på LOA Værft
— eller send en mail til LOAvisens redaktør Steen Bjerre på
mail@steen-bjerre.dk.
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