LOAvisen #26

November 2020

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

Coronapræget virkelighed
Efter en sommer, hvor der heldigvis blev skruet noget ned for
coronavirus’ hærgen, er vi nu alle under angreb igen. Som
bekendt har LOA ikke været ude at sejle i år og kommer det ikke
før i sæson 2021. Heldigvis har vi i lange perioder kunnet holde
LOA Værft i drift, så skibet har ret beset aldrig været så sejlklart
som nu. Den seneste tilspidsning har imidlertid igen indvirket på
rutinerne på værftet.
De aktuelle udmeldinger fra myndighederne har gjort, at vi nu —
indtil anden information foreligger — agerer ud fra disse
retningslinjer, når det gælder arbejdet på LOA Værft og LOA:
Alle på tirsdags-/torsdagsholdet
✦

Der må på intet tidspunkt være flere end 10 personer i nogen
af de fire værkstedsområder, på kontoret eller på LOA

✦

El-holdet møde ikke tirsdag/torsdag, men mandag fra kl. 9 til
ca. 12

✦

Øvrige hold — det vil sige hold på riggerværksted,
snedkerværksted, metalværksted og servicehold, der laver kaﬀe
m.v., møder tirsdag/torsdag fra kl. 9 til ca. 12

✦

Omklædning skal ske enten hjemme eller på det relevante
værksted
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✦

Ved ankomst bæres mundbind — det samme er tilfældet ved
færdsel internt på værftet

✦

På værkstederne kan der bruges mundbind, men det er ikke et
krav — dog er det påkrævet, hvis en arbejdsopgave fordrer, at
to eller flere personer arbejder tæt sammen

✦

Undgå færdsel og trængsel i gangarealer og andre steder med
lidt plads

✦

Serviceholdet sørger for at kaﬀe, krus, glas m.v. er klar ca. kl.
10 tirsdage og torsdage — én person fra hvert værksted
afhenter i køkkenet (husk mundbind)

✦

Indtil videre bliver der ikke serveret brød i kaﬀepausen

✦

Der foretages fortsat rengøring hver tirsdag og torsdag morgen
og igen ved middagstid — det omfatter toiletter, dørhåndtag,
termokander m.v. samt stole, pc m.v. på kontoret

Intet julearrangement
hos LOAs Venner i år
En direkte konsekvens af
coronavirus’ opblusning er, at
Støtteforeningen LOAs
Venner desværre ikke kan
gennemføre sit traditionelle
julearrangement i år.
Tall Ship Aalborg Fonden
håber sammen med LOAs
Venners bestyrelse, at det over
de kommende måneder vil
lykkes at få COVID-19 så
meget under kontrol, at det er
både muligt og forsvarligt at
gennemføre støtteforeningens
generalforsamling til det
sædvanlige tidspunkt.

November 2020

Øvrige frivillige på LOA og LOA Værft
✦

Der må på intet tidspunkt være flere end 10 personer til stede
på samme tid til møder og lignende arrangementer

✦

Mødelokalet skal gøres rent af brugerne efter et arrangement
— det vil sige afspritning af borde, stole, termokander m.v.

✦

Der gælder samme retningslinjer vedrørende mundbind som
for tirsdags-/torsdagsholdet

Generelt henviser vi til myndighedernes retningslinjer,
som kan studeres nærmere på www.coronasmitte.dk.

Sejladsplan 2021
Grundet coronavirus skal alting jo i øjeblikket tages med alle
mulige forbehold, men på den anden side kan man ikke sidde
med hænderne i skødet og afvente udviklingen. Derfor er der i
samarbejde med Skipper- og Styrmandsgruppen lagt en sejlplan
for 2021 — baseret på den forudsætning at vi kan rigge LOA til,
som vi plejer og indlede den nye sæson på samme tidspunkt som
de foregående år.
Uden at dvæle for meget ved konkrete datoer, kan vi løfte sløret
for disse sejladser i 2021:
✦

To ugelange togter med UngeSejlads (unge medlemmer af LOA
Sailing Team, der skal lære sail training), der gennemføres på
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baggrund af støtte fra Ejendomsmæglernes Fond
✦

To ugelange togter med sail training i samarbejde med
UngAalborg for medlemmer af LOA Sailing Team

✦

En familiesejlads for medlemmer af LOA Sailing Team —
enten i Kristi Himmelfartsferien eller en uge i sommerferien

✦

Togt til Folkemødet 2021 på Bornholm, hvor medlemmer af
LOA Sailing Team sejler skibet ud og hjem og hvor der er
forskellige arrangementer under opholdet på klippeøen

✦

Ét eller to ben af The Tall Ships Races 2021

✦

Træskibssammenslutningens pinsestævne, som næste år finder
sted i Korsør

✦

Sommertogt til Sverige for medlemmer af LOA Sailing Team

✦

Limfjorden Rundt 2021

✦

En række aften- og dagssejladser for egne medlemmer og
inviterede gæster, herunder sponsorer

Vi arbejder desuden på eksempelvis deltagelse i Göteborgs 400
års jubilæum og en række sponsorarrangementer. Følg med på
www.loa.dk, hvor du som altid kan se en løbende opdateret
kalender med LOA-aktiviteter både til lands og til vands.

Bedre forhold på LOA Værft
På LOA Værft er der indrettet nyt el-værksted og nyt køkken i
det område, hvor der tidligere var skabe til de frivillige, oliefyr og
oprindeligt køkken. Vi har benyttet anledningen til at bygge en
etage ind oven på det nye el-værksted og køkken, hvor der nu er
skabe til omklædning. Alt i alt en klar forbedring af forholdene
på LOA Værft.

Massiv opbakning til LOA
Der er grund til endnu en gang at takke for den enestående
opbakning, LOA har oplevet i år. Det drejer sig dels om den
ekstra indsats, de frivillige har ydet på skib og værft, dels den
økonomiske bistand vi har modtaget.
Som mange givetvis husker, opfordrede Støtteforeningen LOAs
Venner medio maj via Facebook til at støtte LOA — og det er
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siden da sket i et omfang, så vi ad den vej har fået 0ver 80.000
kr. ekstra at arbejde med.
Skulle der være nogen, der vil række LOA en hånd, kan
det ske ved at sende et beløb via MobilePay 99962
(Støtteforeningen LOAs Venner) eller foretage en
overførsel til foreningens konto reg.nr. 9314 kontonr.
4581935558. Pengene går ubeskåret til LOA.

En del af den blå fødekæde
Det er altså ikke kun os, der i egen selvfedme betragter LOA som
en den af Det Blå Danmarks fødekæde. Da vi i foråret skrev til
medlemmerne af LOA Sailing Team og fortalte, at der næppe
ville blive sejladser i 2020 og de derfor med rette kunne ønske at
få deres kontingent retur, skrev Anders Houen Jensen:
Vi skal selvfølgelig ikke have Simons kontingent retur. Simon havde
glædet sig til, at skulle gøre hende klar til og være med på nogle af
sommerens togter. Inspireret af sejladserne med LOA starter han nu på
Martec som maritim student, hvor det store højdepunkt bliver et togt
med DANMARK.

Bådsmand Desirée har ordet
Jeg hedder Desirée Klemmensen og har sejlet med LOA siden
2012. Da jeg kom ud med LOA første gang, havde jeg ikke nogen
erfaring med sejlads og jeg kom med, fordi min far opfordrede
mig til at sejle, da han havde sejlet med et andet skib på
Limfjorden Rundt.
Jeg blev taget godt imod, da jeg kom ombord på LOA og jeg følte
mig som en del af fællesskabet helt fra starten. Jeg blev også
inspireret af nogle af folkene ombord til at sejle med Skoleskibet
DANMARK, hvilket jeg gjorde i 2014. Da jeg kom hjem fra togt
101 med skoleskibet og da jeg havde sejlet med LOA før, så blev
jeg hurtigt bådsmand — og har været det lige siden!
Jeg synes det er mega fedt at være bådsmand og det er der
mange gode grunde til. Man møder en masse mennesker, både
unge og ældre, man får øvet sin formidling og sidst men vigtigst
så er man omgivet af en masse gode folk i LOA.
Jeg læser pt. til Natur- og Kulturformidler på UCN i Hjørring og
er i praktik hos Tall Ship Aalborg Fonden, som driver LOA. Det
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er en praktikperiode, jeg har drømt om, lige siden jeg startede
mine studier. Dog havde jeg en idé om, at jeg kom ud at sejle
med LOA og ville møde endnu flere fantastiske folk og holde
diverse oplæg om LOA. Så kom der lige noget coronavirus ind
over. Men trods pandemien er jeg meget glad for, at det var
muligt at komme i praktik hos Tall Ship Aalborg Fonden.
Jeg har rigeligt at se til i min praktik, hvor de projekter, der
fylder mest, er:
✦

Model af en mast med rå. Det bliver en model, der måler 70
x 70cm. Planen er, at den bliver udstyret med tovender,
toplenter, perder, gårdinger, givtov, sejsinger, jackstag, stag til
sejl og et sejl. Formålet med den er at give gasterne en bedre
forståelse af, hvordan råsejlet fungerer, hvad alle de forskellige
tovender skal bruges til og hvordan man pakker sejlet. Med
modellen kan gasterne få en mere hands-on forståelse af sejlet
og alt det, der hører dertil.

✦Udvikling af materiale for at øge kendskabet LOA.

Her
har jeg produceret en del materiale, og hvis man følger LOA på
Facebook og Instagram, har man nok set en del af det.
Herunder arbejder jeg med at lave kortere videoer. Den første
video er et interview med Malene, der sejler bådsmand på
LOA. Formålet med denne video er også at tiltrække flere
bådsmænd til LOA. Den nyeste produktion er en kort video
om skibets historie. Egentlig kom denne video til på en lidt
tilfældig måde. Jeg var blevet bedt om at holde et oplæg for
nogle unge i Aalborg, der var interesseret i at høre om
kulturtilbud og/eller frivilligmuligheder i kommunen. Det blev
desværre aflyst på grund af pandemien. Så stod jeg der og
havde brugt tid på forberedelse og tilpasning af mit oplæg. Så
tænkte jeg: Hvordan kan vi få brugt det til noget andet, så jeg
ikke ”bare” har lavet spildt arbejde? Ud af det kom videoen
”LOAs historie kort fortalt”. Planen er at der kommer flere
videoer.

✦

Besætningers evaluering — i spørgeskemaform — af
sejladser. Denne aktivitet kommer blandt andet omkring
spørgsmål om, hvordan det har været at komme ind i LOA,
hvordan de forskellige sejladser er gået, om der er noget, vi kan
blive bedre til og ting som vi gør godt. Formålet er at alle, der
er med på en sejlads, får den bedst mulige oplevelse ved at sejle
med LOA, at de har lyst til at sejle med igen og at de har lyst
til at dele deres oplevelse fra LOA med mennesker omkring
dem.
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Et andet fedt tiltag, der er kommet til i min praktikperiode, er
en bådsmandsweekend, hvor alle bådsmændene bliver inviteret
på en sejlads, så de kan møde hinanden, få sat en masse sejl og
hygget!
På opfordring fra Leif Ervolder og Esben Munk arbejder jeg også
på at producere materiale til fremtidige LOA-ambassadører, som
kan præsentere og fortælle om LOA til de studerende på
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Forhåbentlig finder I det, jeg arbejder med, interessant. Jeg synes
i hvert fald, det er tilfældet og håber, at det kan være med til at
skabe merværdi for LOA.
De bedste hilsner
Desirée Klemmensen

Følg LOA på Facebook
Husk at du kan følge LOA på Facebook. Det er der 2.733, 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 367 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 juleglæde hos et familiemedlem eller en
god ven — eller måske endda dig selv. Se http://webshop.loa.dk.

LOAvisen er det officielle
organ for LOA-projektet og
udgives af Tall Ship Aalborg
Fonden og Støtteforeningen
LOAs Venner i fællesskab.

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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