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Torsdag kveld var det offisiell markering av at rehabilitering aav Låven og Framhuset var fullført, og
alle som hadde deltatt i dugnadsarbeidet var invitert.
Som annonsert på nettsidene kunne også andre medlemmer delta, mot å betale for middagen. I alt var det
ca. 40 personer til stede.

Det var heldigvis oppholdsvær, slik at arrangementet kunne begynne utendørs.
Asbjørg Holt ønsket kort velkommen, hvorpå det var
mulighet for å ta Låven og Framhuset nærmere i øyesyn. Deretter satte selskapet seg til bords i salen på
Låven, hvor det ble servert stekt ørret med tilbehør,
som Inger Marit Dalhaug hadde tilberedt på det nye
kjøkkenet. Etter hovedretten fulgte taler ved Asbjørg
Holt, kommunestyrerepresentantene Olaf Holm og
Olav Nordheim, virksomhetsleder for kultur og
idrett Bård Jacobsen og Kristian Røed. Fortjent takk
ble rettet til prosjektleder Reidar Bergene Holm og
alle andre som har bidratt i dugnadsarbeidet. Under
Reidars ledelse har prosjektet blitt gjennomført
innenfor de kostnadsrammene og den tidsrammen
som styret hadde fastsatt.
Før kvelden ble avsluttet med kaffe og dessert, var
det underholdning ved den unge og allsidige musikeren Kristine Krüger fra Stavern. Hun fremførte
klassiske musikkverk på bratsj og egenkomponerte
sanger, som hun høstet stor applaus for.

Kristine Krüger spilte bl.a. Sæterjentens søndag av
Ole Bull.

Det er faste turer i Fritzøeparken hver torsdag kl.
17.00 fram til 22. august. Tor Bjørvik er guide. Turene er gratis, men man må melde seg på via nettsiden
https://www.fritzoeparken.no/bestill-online på forhånd. Det er 25 plasser på hver tur, men turer med
færre enn fem påmeldte, avlyses.

Fredag 9. juni 1972 kl. 21, altså for 50 år siden, ble
Lauvemoa telefonsentral nedlagt etter 32 års drift.
Abonnentene kunne ta i bruk nye apparater og selv
slå telefonnumrene direkte. Sentralen hadde blitt
opprettet i 1940, da de to tidligere sentralene Åsen
og Sundet ble slått sammen. Det var Astrid Håkonsen og Kirsten Kaupang som betjente Lauvemoa
sentral på nedleggelsestidspunktet, og førstnevnte
hadde da vært stasjonsholder i 14 år, etter først å ha
vært hjelpebetjent i 7 år. «Det er vedmodig å slutte,
innrømmer fru Håkonsen, men samtidig også en lettelse. Jeg har hatt nattevakt hver natt i 14 år, bortsett
fra feriene, og særlig de siste årene etter at fjernvalg
ble mer og mer vanlig, er det stadig blitt flere og flere
samtaler å ekspedere om natten.» Østlands-Posten
spurte videre om hva abonnentene syntes om overgangen til automattelefon: «De fleste syns nok at det
blir greiere. Da kan de ringe hele døgnet uten å betale
ekstra. Men mange av de gamle vil nok savne sentralen. Enkelte har problemer med å finne fram i katalogen, og for inngående samtaler gjør ikke det noe,
når sentralborddamen har alle numrene i hodet.» Når
vi i 2022 vet at det mange strever med å tilpasse seg
samfunnets forventninger om at alt skal foregå digitalt, er det verdt å merke seg at omstillinger alltid tar
tid! Astrid Håkonsen fortsatte på Kvelde sentral, som
ble automatisert 2. juni 1981 sammen med sentralene
i Hvarnes, Styrvoll og Svarstad. Med dette var alle
sentralene i Tønsberg teleområde blitt automatiserte.

Fra Østlands-Posten 7. juni 1972.

