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

Vinter i vedligeholdelsens tegn
Efter veloverstået afrigning og beddingbesøg i Frederikshavn er
de gæve mennesker på LOA Værft i fuld gang med vinterens
vedligeholdelsesarbejder. Tingene skrider planmæssigt frem og
der bliver arbejdet på fuld tryk for at blive klar til et nyt år, der
forhåbentlig vil byde på en sejladssæson uden restriktioner.

Formanden “signing o ”
Tiden er nu kommet til, at jeg takker af som formand for
bestyrelsen i Tall Ship Aalborg Fonden/LOA. Det har været mig
en glæde og en sand fornøjelse at være formand i de snart rigtig
mange år, der er gået i LOAs tjeneste.
Takket være vores fælles handlekraft og dedikation er vi nået
langt, rigtig langt, og LOA fremstår i dag som en veldrevet
organisation og et godt projekt som vi og Aalborg er stolte af.

ff

Der er tid til en ny formand og jeg har kun de bedste
anbefalinger at give - og jeg er sikker på, at formanden sammen
med kollegerne i bestyrelsen, projektledelsen og alle LOAsupporters vil give LOA den næste overhaling og
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opgradering og udvikle organisationen så der kan sejles (stærkt)
mod nye målsætninger.
God vind fremover og tak. Signing o .
Claus Holstein

To nye i bestyrelsen
Ny formand for Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer og driver
LOA, er Per Michael Johansen.
Den nye formand er civilingeniør fra Aalborg Universitet; ph.d.
og dr.scient. i fysik. Efter 15 år som forsker ved Forskningscenter
Risø var han direktør for Svendborg International Maritime
Academy og i syv år dekan på det tekniske fakultet på Syddansk
Universitet.
Per Michael Johansen har siden 2014 været rektor for Aalborg
Universitet - og så er hans maritime papirer i en sådan stand, at
han kan indgå i LOAs besætning.
Et andet nyt ansigt i bestyrelsen for Tall Ship Aalborg Fonden er
Dansk Metal Aalborgs formand Jan O. Gregersen, der på det ene
af fondsstifteren FDF Aalborg Søkreds’ mandater er trådt ind i
stedet for Tonny S. Thorup.
Jan O. Gregersen, der er uddannet klejnsmed, er blandt andet
bestyrelsesformand for Techcollege, i bestyrelsen for LO Aalborg
og samme organisations repræsentant i Aalborg Erhvervsråd.
Selvom han ikke længere er kaptajn på Skoleskibet Danmark,
kan vi glæde os over, at Kurt Andersen fortsætter i bestyrelsen.
Det er svært at forestille sig en bedre repræsentant for de
maritime uddannelser - og blandt Kurts mange kvaliteter er, at
han om nogen kender LOAs nyere historie, da han har været
med i Fondens bestyrelse helt fra stiftelsen for snart 20 år siden.

Nr. 2 ved Lim orden Rundt
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Vi havde selvfølgelig håbet på en plads ét trin højere på podiet,
men det blev i 2021 “kun" til en andenplads blandt tremasterne
til Lim orden Rundt. Selvfølgelig er topplaceringer dejlige, men
vigtigere var det denne gang faktisk, at vi overhovedet k lov til
at sejle igen sammen med gamle og nye venner. De este husker
nok, at vi ikke kunne være med i 2020, men i år kunne vi - og
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næste år vil LOA også være at nde blandt deltagerne, når der
endnu en gang kaldes til Lim orden Rundt.

Julegaver fra LOAs webshop
I LOAs webshop sælger LOAs Venner en masse dejlige ting, der
er med til at ska e penge til skibet. Når overskuddet fra salget er
gjort op, donerer bestyrelsen for LOAs Venner midler til
speci kke ønsker fra LOA, hvilket er med til at holde det gode
skib sejlende.
Har du lyst til at købe for eksempel LOA-tøj, uanset om det er til
en sejlads eller “bare” for at se godt ud, kan du se det store udbud
på http://webshop.loa.dk.
Du har længe på en del af tøjet kunnet vælge at få eget navn
under LOAs logo - og som en ekstra julegave er der nu endnu en
mulighed: Du kan få Leo Gri ns otte illustration af LOA på
ryggen af T-shirts, poloer, trøjer, busseronner og jakker. Farven er
navyblå på hvide dele, hvid på andre farver.
Er du i tvivl om din størrelse, er der en prøvekollektion på LOA
Værft. Her kan du se de forskellige modeller, teste størrelserne
og føle på kvaliteten. Vil du gøre brug af denne service, før du
investerer i tøjet, kan du aftale et besøg med Jytte Jakobsen på
jytteogniels@hotmail.com.

Nu vi er ved det med jul
LOAs Venner inviterede i begyndelsen af december endnu en
gang til julekomsammen på værftet og dejligt mange tog imod
tilbuddet om et par timers hyggeligt samvær. Der blev sunget
julesange, drukket gløgg, spist æbleskiver, pebernødder og
brunekager og spillet lotteri om ne gevinster, inden alle kunne
ønske hinanden glædelig jul og på gensyn på værft og skib i 2022.

Også veteraner på Trip næste år
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Endnu er detaljerne ikke på plads, men vi håber, at der i foråret
2022 igen bliver etableret et arbejde med Forsvarets veteraner om
spidsgatteren Trip. Leif Ervolder og Herluf Stærk Christensen
skal i januar mødes med lederen fra veteranerne for at se, om de
kan få strikket en plan sammen for næste forårs værftsarbejde.
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LOA fylder 100 år i 2022
Det er næppe den store hemmelighed, men vi siger det alligevel:
LOA fylder 100 år i 2022. Der er god gang i planlægningen af
fødselsdagsmarkeringen med aktiviteter for både LOAs
nærmeste og den brede befolkning. Det vender vi tilbage til.

Skal der LOA-rom i glasset?
Som tidligere skrevet har LOAs Venner introduceret ”2. Batch” af
den udmærkede LOA-rom. Der er tale om en Panama-rom,
fuldlagret i 10 år på brugte bourbonfade. Smagsnoter er vanilje,
lækker to ee og chokolade med en velafstemt sødme. Og for de,
der går op i den slags, kan vi oplyse, at rommen holder 40%.
LOA-rommen kan købes hos Vin & Vin, Vestre Allé 2 i Aalborg.
Prisen er beskedne 385 kr. pr. . (70 cl.) - og det ekstra smukke er,
at overskuddet fra salget går til LOAs Venner og dermed
aktiviteter på skib og værft.

Sejladsplan 2022
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Langt størsteparten af sejlads- og aktivitetsplanen for 2022 er på
plads og kan ses på www.loa.dk. Da der næste år er The Tall Ships
Races med både dansk start- og sluthavn, er LOA med i hele
arrangementet og det lægger i sagens natur beslag på en god del
af sommeren. Dette er nogle af sæson 2022s aktiviteter:
★

Lørdag 23. april 2022: Sæsonstart/Standerhejsning

★

Torsdag 12. maj - søndag 15. maj 2022: St. Bededagssejlads

★

Onsdag 25. maj - søndag 29. maj 2022: Familiesejlads

★

Tirsdag 31. maj 2022: Støtteforeningen LOAs Venners
sejlads

★

Torsdag 2. juni - mandag 6. juni 2022: TræskibsSammenslutningens Pinsestævne (Korsør)

★

Onsdag 29. juni - torsdag 7. juli 2022: Sommertogt (Aalborg Kielerkanalen - Esbjerg)
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★

Torsdag 7. juli - søndag 24. juli 2022: The Tall Ships Races
2022/Race One + Cruise-In-Company-sejlads (Esbjerg Harlingen - Antwerpen)

★

Søndag 24. juli - søndag 7. august 2022: The Tall Ships Races
2022/Race Two (Antwerpen - Aalborg)

★

Torsdag 25. august 2022: Støtteforeningen LOAs Venners
sejlads

★

Søndag 11. september - søndag 18. september 2022:
Lim orden Rundt

Der er allerede mange tilmeldinger til de mest populære sejladser
og også besætningerne er ved at blive sat sammen. Derfor: Kom
frisk, hvis du har lyst til søværts oplevelser i 2022.

Desirée på Danmark
I begyndelsen af julemåneden var LOA-bådsmand Desirée
Klemmensen i Frederikshavn for på Skoleskibet Danmark at
holde oplæg om LOA. Tilhørerne var omkring 70 elever fra
skoleskibets togt 111. Flere af dem tilkendegav, at de vil komme
og besøge skib og værft i forbindelse med LOAs rigarrangement
16. december 2021. Desirée, der selv var elev på skoleskibets togt
101, fortæller, at hun ikke k taget et foto under besøget, men så
er det jo heldigt, at der hænger et maleri af Danmark hjemme i
stuen.

To vennesejladser i 2022
Som det fremgår af sejladsplanen, er der også i 2022 to sejladser
for LOAs Venner. Når vi nærmer os de to datoer, bliver der sendt
besked direkte til medlemmerne om muligheden for tilmelding. I
lighed med tidligere afsættes pladserne om bord efter først-tilmølle-princippet.

Lauget ytter ind

fi

fj

fl

fj

Fra 1. januar 2022 får Lim ordens Træskibslaug fast base på LOA
Værft. Det hænger sammen med, at lauget forlader dets hidtidige
lokaler - og er en naturlig konsekvens af, at der er et vist
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personsammenfald mellem lauget og kredsen omkring LOA.
Dertil kommer et fælles ønske om at bevare samværet og
fælleskabet, som nu styrkes sammen med de frivillige på værftet.
Lim ordens Træskibslaug medbringer et par både, som det er
tanken at også vi fra LOAs side på sigt skal kunne bruge til
blandt andet dagsture på Lim orden.

Leif får det sidste ord
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle vores frivillige på
LOA Værft, vores frivillige besætningsmedlemmer og alle andre
frivillige i arbejdsgrupper m.v. en stor tak for en helt formidabel
indsats i endnu et år, hvor coronaens skygge har svævet over os i
lange perioder.
I er simpelthen verdens bedste frivillige og det glæder mig, at det
er lykkedes os at få ere medlemmer i en tid, hvor andre
foreninger har oplevet frafald. Det siger fantastisk meget om,
hvad fællesskabet og samværet betyder for os alle sammen.
Jeg vil også gerne rette en stor tak for et godt samarbejde igen i
år til Tall Ship Aalborg Fondens bestyrelse, Aalborg Kommune og
Aalborg Events samt vores sponsorer, samarbejdspartnere og
leverandører fra nær og ern.
Afslutningsvis vil jeg benytte denne anledning til på LOAorganisationens og egne vegne at byde Per Michael Johansen og
Jan O. Gregersen velkommen i Tall Ship Aalborg Fondens
bestyrelse. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde
med jer.
I forbindelse med at vores mangeårige formand Claus Holstein
nu går fra borde, vil jeg - igen på både andres og egne vegne - sige
en stor tak for din ihærdige indsats for LOA gennem de mange
år, Claus. Som du skriver i indledningen til denne udgave af
LOAvisen, er vi kommet langt, rigtig langt, og det er i
allerhøjeste grad også din fortjeneste.
Vi ses på LOA i andre sammenhænge, hvor du ved, du og Birgith
altid er velkomne.
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LOAvisen er det o cie e organ
for LOA-projektet og udgives af
Ta Ship Aalborg Fonden og
Støtteforeningen LOAs Venner i
fæ esskab.

Og så til alle læsere: En rigtig glædelig jul og et godt
jubilæumsnytår 2022, hvor vi alle håber, vi får masser af vind i
sejlene gennem hele sæsonen.
Leif Ervolder, projektkoordinator

