Overvældende støtte til coronaramt Aalborgskib
At coronavirus vender op og ned på meget, kan blandt andet konstateres på barkentinen LOA
af Aalborg. Skibet skulle for længst være i gang med 2020-sæsonen, men midt i marts måtte
klargøringen til sejlads indstilles og LOA Værft lukkes på ubestemt tid.
”Det er en rigtig skidt situation at være i for et projekt, der i høj grad er afhængigt at de
indtægter, der kommer i forbindelse med sejladser. Vi har måttet aflyse alle såvel land- som
vandbaserede aktiviteter og det er hårdt for LOAs økonomi”, fortæller projektkoordinator Leif
Ervolder.
Inspireret af Aalborg Zoos ekstremt flotte indsamling via de sociale medier besluttede LOAs
fundraisingudvalg at gøre et forsøg på at få dækket i al fald noget af tabet ved at appellere til
alle, der – med Leif Ervolders ord – ”holder af LOA og det arbejde, vi gør for at fremme unge
menneskers dannelse og den brede befolknings kendskab til den maritime verdens
herligheder”. Og han fortsætter:
”Støtten har været overvældende: Mindre end fem minutter efter vores første opslag på
facebook.com/loaaalborg var det første bidrag indløbet og efter é t døgn kunne vi opgøre
resultatet til over 12.000 kr. Efter to uger har vi fået 56.570 kr. fra omkring 150 bidragydere
og det er langt, langt mere, end hvad vi turde drømme om.”
Leif Ervolder fortæller, at saldoen på LOAs konto tog et ordentligt hop tidligere på ugen, da
der løb 8.000 kr. ind i én indbetaling:
”Fra tidligere års sejladser kender vi afsenderen – det er en rar fyr på 21 år – og vi tænkte, at
det nok var en tastefejl. Der er trods alt forskel på at støtte med 80, 800 eller 8.000 kr., så
derfor tog vi kontakt til den unge mand – og blev noget overraskede. Det viser sig, at han
havde sat 4.000 kr. af i sit budget i år til at sejle med LOA. De penge synes han, vi skulle have,
fordi han har haft så mange gode oplevelser om bord. Hans arbejdsplads er ikke coronaramt,
men gav ham tværtimod mulighed for at tjene 4.000 kr. på en søndag ved at give den en
ekstra skalle. Og de penge besluttede han også skulle gå til LOA, for som han siger: LOA
trænger dem mere end mig og skal jo også gerne fremover kunne give nye oplevelser. Så
8.000 kr. fra en gut på 21 år. Det er da en fantastisk livsbekræftende melding.”
Leif Ervolder håber, at de mange frivillige kan vende tilbage til LOA Værft inden længe:
”Når det er forsvarligt i forhold til diverse regler, vil vi genåbne værftet, ligesom vi vil samle
de forskellige arbejdsgrupper. Det er der to grunde til: Der er masser af opgaver, der skal
løses med henblik på sejlads – og der er omkring LOA og LOA Værft et unikt fælleskab, som vi
i den grad har brug for at få genetableret, så snart det er i orden at gøre det.”

Fakta
Vil man støtte LOA, kan det ske ved at sende et beløb via MobilePay til Støtteforeningen LOAs
Venner på 99962 eller via overførsel til konto reg.nr. 9314 kontonummer 4581935558.
Pengene går ubeskåret til LOA.

