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Lørdag fester LOA for sine master
Alle er velkomne, når det gode skib LOA lørdag formiddag endnu en gang byder til fest – denne gang i
anledning af, at skibet får master på.
- Vi åbner området ved LOA Værft foran Hedegaard i Havnegade i Nørresundby for publikum kl.
10.30 og kort efter vil kajen foran Hedegaard genlyde af festlige toner, når East Harbour Jazz Band
varmer op til masterejsningen, fortæller kajfestkoordinator Frits Vilger.
Selve masterejsningen, der blandt andet vil kunne overværes fra den nordøstligste del af Limfjordsbroen, fra kajen ud for Trip Trap
og området omkring
LOA, ventes påbegyndt kl. 11. Går alt
efter projektleder
Herluf Stærk Christensens planer, vil
LOA have master på i tide til den salut, som Aalborg Kanonlaug affyrer til ære for LOA. Kl. 11.55 skydes tre skud fra pladsen ved LOA og fem minutter senere svares der med tre skud – og kendt som
’dansk løsen’ – fra Aalborgsiden, hvor kanonlaugets efterfølgende afvikler Aalborg Honnør med yderligere tre skud, hejsning af Dannebrog og sætning af dagens signalflag.
- Herefter holder vi masterejsningsfest med mere jazz, salg af LOA-øl fra Søgaards Bryghus, vin og
vand, salg af pølser og LOA-effekter – og af de særlige LOA-cigarer, som de gode mennesker fra C.W.
Obel Cigarmagernes Klub har fremstillet specielt til os. Efter en kort orientering fra Tall Ship Aalborg
Fondens bestyrelsesformand, Steen Bjerre, tager historieudvalgsformand Jens Thidemann over og

fortæller om traditioner forbundet med masterejsning. Og kl. 13 holder vi i samarbejde med Spar
Nord og auktionarius Trolle Henriksen auktion over spændende AaB-effekter – blandt andet AaBguldtrøjer, lækre sportstasker, AaB guld-DVD om holdets vej til førstepladsen og billetter til AaB-OB
søndag eftermiddag, fortæller Frits Vilger.
Da LOA blev døbt og søsat i november 2007, mødte tusinder frem på kajen. Og ud fra forhåndsinteressen venter Frits Vilger også et stort publikum til masterejsningen lørdag formiddag.

