BULGARIAN

Църквата Свети Албан, Копенхаген
Църквата Свети Албан е единствената Англиканска църква в Дания
осветена през 1887. До тогава, английските християни са
използвали различни под наем зали в Копенхаген и Elsinore
(Helsingør). Свети Албан е част от световната Англиканска църква,
която е водена от архиепископа на Кентърбъри и попада в диоцеза
на Европа. Литургията е на църквата на Англия.

Построяване
След около 30 години упорита работа и набиране на средства, църквата е построена
между 1885 и 1887 г. Мястото на църквата, близо до Кралския дворец, е получено с
помощ от принцеса Александра (1844−1925), дъщеря на Кристиан IX, крал на Дания
(1818−1906) и съпругът и Едуард, принц на Уелс, по-късно крал Едуард VII на
Англия. Принц Едуард е проявил голям интерес към проекта и е председател на
Комитета за набиране на средства в Лондон.
Принцесата полага първият камък на 19 септември 1885, придружена от принца,
Кристиан IX и кралица Луиза, както и от царя и царицата на Русия (сестрата на
Александра), както и от членове на гръцката и на други скандинавски кралски
фамилии, които са се върнали две години по-късно за да присъстват на
освещаването на църквата на 17 септември 1887 г.

Външен вид
Свети Албан е един чудесен пример на Викторианската "ранна английска"
готическа архитектура. Тя е проектирана от викторианския църковен архитект, сър
Артър Бломфилд и е построена под надзора на датския архитект професор Л.
Фенгер. Въпреки английския си вид, църквата е построена с датски строителни
материали. Каменните връзки са варовик от Факс а външните стени са направени от
камък от Флинт. Покрива е покрит с плочки от Шропшър. Поради естеството на
терена, църквата е построена на пилоти, а пода на криптата е под нивото на водата
и се съхранява сух от автоматична помпа.
Интериор
Освен добавянето на прозорци, сградата на църквата се е променила много малко
от 1887. В началото на 1930 е инсталирано електрическо осветление и централно
отопление. Вътрешните стенни облицовки и корнизи са от фини бял Faxe варовик.
Подовите плочки са дарени от Компанията Кембъл от Стафордшир.

Органът е построена от J.W. Уокър и син през 1887 и все още се намира в
оригиналния си корпус. През 2004/5 е възстановен в Дърам от Харисън & Харисън и
гамата бе разширена за да включва 1480 тръби.
Камбаните са набор от осем оригинални Харингтън тръбни звънци, инсталирани
през 1887 (кулата не е направена за по-големи камбани). През 2013 г. те са били
увеличени със седем допълнителни звънци, също направени от Харингтън.
Камбаните звънят преди и след службите. Те също така звънят на всеки четвърт час
и възпроизвеждат различни мелодии на всеки час.
Стъклописите на прозорците са от три различни периода. Прозорците в основната
част от църквата са викториански и са направени от Хитон, Бътлър и Бейн в
Лондон между 1887 и 1901. Прозорците от страната на пътеката са част от паметника
на Александра от Джефри Уеб в края на 1920, а прозореца в страничния параклис прозореца на принцеса Виго - е направен от местна компания през 1971 година.
Викторианските прозорци са напълно реставрирани през 2011/2012.

Свети Албан
Църквата е кръстена на Свети Албан, първият мъченик на Англия (c. 303 АД). Албан
е римски войник, който е спасил един свещеник от преследване. Албан е бил
толкова впечатлен от свещеника, че когато войниците пристигнали той се облякъл
в жреческите дрехи и се предал. Осъден на смърт той заявява, "Покланям се и
обожавам истинския и жив Бог, който е създал всички неща." Свещеникът също се
предава, впечатлен от вярата и смелостта на Албан. Според легендата, реликвите на
Албан са били взети от църквата Св Богородица и Свети Албан в Одензе, Дания.
Повече за историята на църквата може да се прочете в книжката на разположение
на входа на църквата.

Днес
Ние сме международно и приобщаващо църквовно семейство което слави Бог в
рамките на Англиканската църква но приобщава хора от всички християнски
традиции. В момента имаме хора от 22 различни страни в нашето църковно
общество. Много посетители на църквата се присъединяват към нас по време на
службите и посещенията на църквата през лятото.
Ако имате време, запалете свещ и кажете една молитва или оставете молитвено
искане в книгата за тази цел в страничния параклис на църквата.
Тъй като църквата не получава никаква финансова подкрепа от
Обединеното кралство или от Дания, всички дарения са добре дошли.
Даренията могат да се оставят на дарителната табла или в специалната
кутия.
Благодарим Ви за посещението.
Бог да Ви закриля и се надяваме да Ви видим отново.
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