Kongsgaardens renovering
Mandag den 21. september påbegyndtes renoveringen af
Kongsgaarden. Man startede med opretning af østlængen. Tømrer
og murer har i forening påtaget sig den meget vanskelige opgave, at
”skubbe” bygningen fra øst med vest. Det er lykkedes helt fint. Som
det kan ses på billederne (gå ind på Kongsgaardens hjemmeside)
anvender man nogle ”soldater” som dels skubber og dels trækker.
Forinden opretningen kunne påbegyndes skulle tavlerne (murværk) i
bindingsværket pilles ud. Det er blevet gjort,- og man er næsten
færdige med at mure op igen. Tømreren har repareret alt nødvendigt
bindingsværk i østlængen. Længen er rettet op, og døre og vinduer
isat igen.
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Julestue søndag den 6. december

På gårdspladsen er der gravet op, og lagt nye kloakledninger ned.
Mandag den 5. oktober startede et andet håndværkerhold med
opretning af sydlængen. I den skal der jo indrettes faciliteterne som
mødelokaler, kontorer udstillingslokaler, køkken og toiletter m.v.
hvorfor det er nødvendigt at få rettet begge langsgående mure op,
således at der ikke opstår for meget spildplads indvendig. Der skal
opføres nye lodrette mure indvendig,- og derfor må det eksisterende
nødvendigvis rettes op først. Det er en stor opgave som kræver
megen omhyggelighed, idet det eksisterende murværk står på
syldsten, og let vil kunne skride hvis ikke afstivningen afpasses.
Opretning af sydlængen går fremad. I uge 46 var længen således
”rykket” ca. 20 cm. mod vestlængen (stuehuset). Et lille ryk til, og den
er på plads.
Der afholdes byggemøde hver torsdag, hvor venneforfeningen er
repræsenteret ved formanden.
Entreprenøren er gået i gang med opgravning til nedsivningsanlæg
og jordvarme.
/CCB
Kongsgaardens Venner:

Formand: Carl-Chr. Bringgaard, tlf. 57833805 mobil 40 433 433
e-mail bringgaard@c.dk
Næstformand: Mogens Sckerl, tlf. 57638308
e-mail sckerl@mail.tele.dk
Kasserer: Preben Lund Andersen tlf. 57641173
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Vi kan igen i år fejre Jul på Kongsgaarden. Vi er der ikke
Juleaften,- men vi er der søndag den 6. december hvor det
er lykkedes os, at få en engangstilladelse til at afholde vores
traditionsrige Julestue. Der er nogle brand- og sikkerheds
mæssige- forhold som vi skal have bragt i orden, og som vi
ikke nåede inden anden søndag i Advent, som vi har lagt ind
som et fast arrangement,- at denne søndag afholder vi
Julestue på Kongsgaarden.
Vi er rigtig glade for, at så mange stadeholdere har meldt
sig igen i år, og vil være med. Og vi er glade for alle
henvendelser. Mange stadeholdere har ringet til os for at
spørge om vi holder Julestue, for det er for dem stedet, hvor
der netop skabes den rette Julestue-stemning. Vi syntes
selv, at stedet Kongsgaarden er et godt sted for en Julestue.
Og vi ved at rigtig mange mennesker er glade for at besøge
vores Julestue,- for hvor findes samme hygge som vi kan
skabe i de gamle stuer. Først besøg i Svellehuset for at gøre
sine indkøb,- og derefter ind i de gamle stuer hvor man kan
indtage Gløgg, kaffe og æbleskiver.
Vi har etableret et samarbejde med Holbæk Teater, som vil
komme ca. ved 16,00 tiden og opføre et lille Julespil i den
store lade.
Til næste år kan vi helt sikkert byde på ændrede forhold, i
det sydlængen til den tid vil stå færdigrenoveret. Men vi vil
selvfølgelig ikke slippe miljøet i Svellehuset, og det gamle
stuehus.
En rigtig glædelig Jul ønskes alle medlemmer af
Kongsgaardens Venner,- med ønsket om, at 2010 må blive
et spændende og godt år for Kongsgaarden, og for os alle i
de nye omgivelser som der arbejdes på at skabe.
Carl-Chr. Bringgaard
formand Venneforeningen

Kongsgaardens hjemmeside: www.kongsgaardenbroby.dk
som løbende bliver opdateret med aktuel information, samt billeder.

Mange salgsboder med masser af Juleting:
Juledekorationer, Nisser, Julekort, Keramik,
Strik, Honninghjerter, Hjemmelavet
og meget mere.
Og i gården
kan du købe Juletræet
I stuerne serveres Gløgg/kaffe
og hjemmelavede æbleskiver
Holbæk Teater opfører Julespil i laden kl. 16,00
VI SES PÅ KONGSGAARDEN TIL HYGGELIG JULESTUE

