LOAvisen #25

Maj 2020

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

LOA midt i en coronatid
Som det givetvis er alle modtagere af LOAvisen bekendt, har skib
og værft været lukket ned, siden statsministeren stoppede store
dele af landets aktiviteter i bestræbelserne på at inddæmme og
bekæmpe coronavirus COVID-19.
Vi har siden da mødt massiv opbakning, blandt andet i form af
rigtigt mange henvendelser til projektkoordinator Leif Ervolder
og opslag på de sociale medier. Og senest også i økonomisk
forstand. Det sidste vil vi gerne dvæle ved i det følgende.

Solid økonomisk opbakning
Tirsdag 12. maj 2020 kl. 20.32 skrev Støtteforeningen LOAs
Venner sådan på vores Facebookside:
LOA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP !!!
Støtteforeningen LOAs Venner beder om to ting:
1) Send et beløb via MobilePay til Støtteforeningen LOAs
Venner på 99962 eller via overførsel til vores konto
reg.nr. 9314 kontonummer 4581935558 — pengene går
ubeskåret til LOA.
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2) Del dette opslag på din Facebook-profil og send det
gerne videre til alle, du mener, opslaget kan have
interesse for.
Coronavirus vender op og ned på meget - også for
barkentinen LOA af Aalborg. Klargøringen til 2020sæsonen er indstillet og det er uvist, hvornår skibet sejler
igen. Mange arrangementer og sejladser er aflyst, og det
er hårdt for LOAs økonomi.
Derfor kalder vi på alle, der holder af LOA og det
arbejde, vi gør for at fremme unge menneskers dannelse
og den brede befolknings kendskab til den maritime
verdens herligheder.
På forhånd stor tak for din hjælp til LOA — og på
forhåbentlig snarligt gensyn på vandet.
Mindre end fem minutter senere var det første bidrag indløbet
og efter ét døgn kunne vi opgøre den samlede støtte til mere end
12.000 kr. Siden har vi gentaget opslaget i forbindelse med
løbende opdateringer og i skrivende stund har gode mennesker
— mange af dem modtagere af LOAvisen — bidraget med over
41.000 kr.
Det er intet mindre end fantastisk i denne tid at få bekræftet, at
der er masser af mennesker, der mener, det er værd at støtte LOA
— også selvom nogle af dem har en presset økonomi som følge af
coronavirus.

LOA Sailing Team bakker op
Adskillige hundrede mennesker har betalt deres 2020-kontingent
til LOA Sailing Team. Med udsigt til en meget usædvanlig sæson
valgte Leif Ervolder forleden pr. mail at orientere dem om
muligheden for at få deres kontingent tilbage. Det har aﬀødt
rigtigt mange svar, hvoraf vi bringer et lille uddrag her:
Jeg ønsker LOA alt godt og derfor ikke tilbagebetaling af kontingent.
Selvfølgelig skal pengene gå til LOA. Vi er nogle stykker, der passer
og plejer LOA, og reparerer småting, så hun ligger fint i sommer.
Kommer vi ikke ud at sejle i sommer - hvilket er træls, men det er vi
jo ikke herre over - så vil hun næste år til gengæld være flot og klar til
alle opgaver.
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Jeg vælger selvfølgelig at støtte LOA og ser frem til spændende
sejladser i ’21 og ’22.
Selvfølgelig støtter jeg LOA. Behold pengene.
Det er en særdeles vanskelig og udfordrende situation for alle os, der
forsøger at holde et økonomisk sikkerhedsnet under de skibe, vi er
involveret i. Så helt sikkert må I beholde mit kontingent. Vi skal da
ud at sejle igen, så snart det er muligt at undgå smitte.
Også denne yderst værdifulde støtte er vi yderst taknemmelige
for og tillader os at tage den som udtryk for, at vi er mange, der
mener, at LOA er noget ganske særligt.

Ejendomsmæglernes Fond
Det kan godt være, at meget er coronaramt i denne tid, men det
har heldigvis ikke forhindret Ejendomsmæglernes Fond i at
betænke LOA. Vi fik således 6. maj 2020 af erhvervsmægler
Steen Royberg information om, at fonden giver LOA et femcifret
tilskud til at gennemføre to ekstra ugelange togter for
folkeskolens udskolingsklasser. Det glæder vi os rigtig meget til
at komme i gang med at planlægge.

Forhåbentlig familiesejlads i ’21
Et af de 2020-togter, vi havde set særligt frem til, var den
såkaldte familiesejlads i juli. Dette arrangement skulle — efter
idé fra skipper Søren Brink Christensen — have været
gennemført for første gang i år, men det kan desværre ikke lade
sig gøre. Det er så meget desto mere ærgerligt, da sejladsen
lynhurtigt blev overtegnet med venteliste og det hele.
Så meget desto mere håber vi, at det vil være muligt for os at
gennemføre familiesejladsen i løbet af 2021.

Det trælseste af det trælse!
Der er vist ikke så mange andre måder at skrive det på: Nu
kommer vi til det trælseste af det trælse! Som tingene ser ud
netop nu, kommer LOA ikke ud at sejle i 2020.
Vendte alle mand m/k tilbage til LOA Værft i morgen tidlig og
var alle nødvendige hænder klar til at være med til opringning
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(også selvom det ikke kan blive i påskeferien), ville vi ikke kunne
få LOA sejlklar på mindre end fire til seks uger.
Dertil kommer naturligvis alle de praktiske forhold med hensyn
til coronavirus — begrænsning i antal personer på samme sted,
retningslinjer for afstand og hvad der nu ellers er at tage i
betragtning. Som tingene er i skrivende stund, kan vi ikke
forsvarligt lukke LOA Værft op og arbejde med fuld kapacitet —
og så holder de fire til seks uger nævnt ovenfor ikke.
Og så er der naturligvis det økonomiske aspekt ved at gøre skibet
klar til at sejle en stærkt amputeret sæson med tilsvarende
begrænsede muligheder for indtægter, der kan opveje udgifterne.
Summa summarum: Det mest sandsynlige er desværre, at der
ikke bliver én eneste sejlads med LOA i 2020.

Når vi går igang igen
Heldigvis er alt ikke sort med sort på; der kommer også en dag
efter coronanedlukningen.
Når det er forsvarligt i forhold til diverse regler, vil vi —
formentlig etapevis — lukke LOA Værft op igen. Og vi vil samle
Skipper- og Styrmandsgruppen, Maskingruppen og så videre. Det
er der to grunde til:
1.

Der er masser af opgaver, der skal løses med henblik på den
kommende sæson

2. Der er et unikt fælleskab, som vi i den grad har brug for at få
genetableret, så snart det er i orden at gøre det.
Mon ikke der vil være helt fornuftig opbakning til for eksempel
et grillarrangement, hvor vi kan hygge os i værftets gård, undre
os over støvet på værkstederne og ikke mindst få hilst på og talt
med gode LOA-venner?
LOAvisen er det officielle
organ for LOA-projektet og
udgives af Tall Ship Aalborg
Fonden og Støtteforeningen
LOAs Venner i fællesskab.

Vi opdaterer selvfølgelig løbende sejlads- og aktivitetsplanen på
www.loa.dk, ligesom der bliver sendt besked ud på mail, på
Facebook og i form af næste nummer af LOAvisen, som i 2020
udkommer uden for den faste frekvens, så vi kan bruge dette
medie som en af vores kommunikationskanaler, når vi nu ikke
kan anvende LOA Værft til det.
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Følg LOA på Facebook
Husk at du kan følge LOA på Facebook. Det er der 2.642, der gør
netop nu. Er du ikke 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, er du også meget velkommen
til at blive medlem af ‘LOA arbejdsgruppe’ på Facebook, der i
skrivende stund har 362 medlemmer. Linket til gruppen er
temmelig langt og ufremkommeligt, så her er en kortere form:
http://bit.ly/2PmCF9p.

Webshoppen er åben
I vores elektroniske butik er der fortsat en mængde rare LOAting, der vil kunne vække glæde hos et familiemedlem eller en
god ven — eller måske endda dig selv. Se http://webshop.loa.dk.

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