HISTORISK SET
Når man studerer moderne bykort, er
det svært at forestille sig en
hestetrukket karet køre op foran
Temple Lodge’s hoveddør langs en
halvcirkelformet indkørsel, men gamle
kort viser, at gården så sådan ud for
100 år siden. I dag er det en mere end
20 år gammel smedejernslåge, der
danner rammen om indgangen til
gården. Huset har bevaret sit navn i
hvert
fald
siden
sidste
århundredskifte, hvor den unge
kunstner Brangwyn overtog lejemålet
og byggede sit atelier.
Det nuværende hus menes at være
bygget på fundamentet af et hus fra
det 17. århundrede, hvilket den
hvælvede kælder vidner om. Brangwyn
flyttede til Ditchling i Sussex, men
bevarede sit lejemål i Temple Lodge
indtil ca. 1935. I 1961 blev Huset købt
af Kristensamfundet under ledelse af
deres præst, fru Evelyn Capel. Temple
Lodge havde lidt under misligholdelse i
de forløbne år, og man har sidenhen
arbejdet på at føre så vel Huset som
haven tilbage til fordums storhed.
For yderligere information angående

Temple Lodge og Kristensamfundet
(The Christian Community) samt
aktiviteter i Kristensamfundet bedes
man kontakte sekretær, 51 Queen
Caroline Street, Hammersmith, London
W6 9QL, UK.
Tlf: + 44 20 8748 8388
E-mail:
templelodgeclub@btconnect.com
Website: templelodgeclub.com

“En oase
midt i London”
Oplysninger om
gæste-faciliteter
tilbudt af
Kristensamfundet
51, Queen Caroline Street
Hammersmith
London W6 9QL, UK

Temple Lodge administreres af
“Temple Lodge Club Ltd“
Co. Reg. Nr. 06741437

TEMPLE LODGE

HVORDAN FINDER MAN
TEMPLE LODGE?
Hammersmith
er

den

undergrundstation,
som
ligger
nærmest Temple Lodge. Hammersmith
ligger
på
undergrundsbanerne
Piccadilly og District Lines med direkte
forbindelse til Heathrow Airport. Det
er ligeledes den vestlige endestation
for undergrundslinien Hammersmith
and City Line, og busstationen befinder
sig direkte over undergrundsbanerne.
Der kører natbusser. Koordineret
billet-og informationstjeneste for
transportmulighederne
findes
på
Hammersmith station.
Ankommer du på Hammersmith bus og
undergrundstation, Broadway Centre,
så gå efter exit-skilte, som har retning
mod “Apollo Theatre” og følg dem ud.
Fortsæt med teatret på din venstre
side nedad Queen Caroline Street,
forbi St. Vincent’s House og drej til
venstre ind gennem “Angel Gate”. Fra
den gård, du nu står i, er der adgang til
både The Gate Restaurant og Temple
Lodge.

Lodge Club for et symbolsk beløb.
Medlemskabet giver tilladelse til at
benytte husets bibliotek og forskellige
andre faciliteter, som Huset byder på.
Fra den lyse spisestue i stueetagen,
hvor morgenmad serveres, er der
udsigt udover den stille og afsondrede
have, som er åben for alle. Et bibliotek
danner rammen om afslapning eller
læsning.
Priser pr. 1. Januar 2010
Enkelt værelse
- 55.00 £ pr. nat
med brusebad
60.00 £ pr. nat
Værelse, som deles - 66.00 £ pr. nat
med brusebad
70.00 £ pr. nat
Twin værelse
- 77.00 £ pr. nat
Luksus dobbelt værelse med brusebad
89.00 £ pr. nat
Alle værelser har håndvask med varmt
og koldt vand.
Der er badeværelse på gangene.
Der serveres et rigt morgenmåltid
(continental breakfast) med alt, hvad
hjertet kan begære.
Der betales et depositum, som svarer
til prisen for en enkelt overnatning.

PRISER FOR OVERNATNING
Besøgende til Temple Lodge, som
ønsker at benytte sig af bed &
breakfast kan blive medlem af Temple

PÅ BESØG I HAMMERSMITH
Alle Londons turistattraktioner nås let
med
de
offentlige
transportmulighederne.

Dejlige spadsereture langs River
Thames er lige i nærheden og kan
begyndes
på
begge
sider
af
Hammersmith Bridge. Bliver man på
nordsiden, finder man roklubber og
enkelte
bygninger
af
historisk
interesse, som f.eks William Morris
hus. På den sydlige bred i retning mod
Kew, passerer man boldbanerne til St.
Paul’s School på venstre hånd og til
højre er Themsens tidevandshøjder
markeret.
Kew Gardens er indenfor rækkevidde
til fods langs flodbredden.
For at besøge det nyligt åbnede
Waterfowl reservat under Wetlands
Centre, skal man blot over broen.
Vi kan prale af ikke mindre end 3
teatre indenfor 5 minutters gang. Alle
3 bidrager på unik vis til mere end blot
lokal underholdning.
Udover det mere traditionelle byggeri
findes der også i Hammersmith
bemærkelsesværdige og nybyggede
bygninger så som The Ark og en privat
kirurgisk klinik.

