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St. Albani kirik, Kopenhaagen
St. Albani kirik, mis õnnistati sisse 1887.aastal, on ainus anglikaani
(episkopaalne) kirik Taanis. Kuni 1987.aastani pidasid inglise keelt
kõnelevad kristlased palvuseid erinevates renditud hoonetes
Kopenhaagenis ja Elsinores (Helsingøris). St. Albani kirik kuulub
Euroopa piiskopkonda ja on osa ülemaailmsest anglikaani kogukonnast,
mida juhib Canterbury peapiiskop. Liturgiliselt on tegemist Inglismaa
kirikuga.

Kiriku ehitamine
Pärast 30 aastat meelekindlust, rasket tööd ja rahaliste vahendite hankimist, ehitati kirik
aastatel 1885 - 1887. Kiriku asukoht, kuningalossi lähedal, saavutati printsess Alexandra
(1844-1925) abiga. Printsess Alexandra oli Taani kuninga Christian IX (1818-1906) tütar,
kelle abikaasaks oli Edward, Walesi prints - hilisem Inglismaa kuningas Edward VII.
Prints Edward võttis innukalt osa kiriku ehitamise projektist ja oli Londoni rahakogumise
komitee juht.
Printsess asetas ehitise nurgakivi 19. septembril 1885. aastal koos printsi, kuningas Christian
IX ja kuninganna Louisega, Venemaa tsaari ja tsaarinnaga (tsaarinna oli Alexandra õde) ja
Kreeka ning Skandinaavia kuninglike perekondade liikmetega, kes naasesid kahe aasta pärast
- 17.septembril 1887. aastal osa võtma kiriku sissepühitsemisest.

Kiriku välisilme
St. Albani kirik on hea näide Victoria aegsest „vara inglaslikust“ gooti arhitektuurist.
Arhitektiks oli viktoriaanlike kirikute arhitekt Sir Arthur Blomfield, kelle kohalikuks
järelvalvajaks oli Taani arhitekt professor L. Fenger. Hoolimata väga inglaslikust kiriku
välimusest on enamus ehitusmaterjalidest pärit Taanist. Kiviseinad on Faxest pärit
paekivist ja välisseinad on kaetud Stevnsist pärit lõhestatud ränikiviga. Nii Stevns kui ka
Faxe asuvad Lõuna-Sealandis. Torn on valmistatud Rootsist Ölandilt toodud graniidist.
Katus on kaetud Broseley katusekividega Shropshire`st. Kirikualuse maa eripärade tõttu
ehitati kirik vaiadele ja krüpti põrand asub allpool põhjavee taset ning hoitakse kuivana
automaatpumba abil.

Kiriku interjöör
Hoolimata hilisematest erinevate mälestusmärkide ja mälestusakende lisamisest on kiriku
interjöör väga vähe muutunud alates 1887. aastast, välja arvatud elektrivalguse
installeerimine ja keskküttesüsteemi ehitamine 1930ndate aastate alguses. Sisemised
kiviseinad ja karniisid on tehtud suurepärasest valgest Faxe paekivist. Campbelli Tile
Company Staffordshirest annetas kirikule põranda kahhelkivid. Ristimisvaagen (asub ukse
kõrval tervitades kõiki ristitud kirikuliikmeid), kantsel ja altar (reredos) on valmistatud
terracota ja Doultoni keraamikast ja on kingitus Londonis asuvalt Doulton & Co-lt.

Oreli ehitas J.W. Walker ja Pojad Londonis 1887.aastal ja on siiani püsinud oma
originaalraamides. Aastatel 2004/2005 restaureeriti orel Durhamis Harrison & Harrisoni
poolt ja diapasooni avardati kuni 1480 vileni. Tornikellad on originaalkomplekt kaheksast
Harringtoni torukujulisest kellast, mis paigaldati 1887.a. (torn ehitati nii kitsas, et sinna ei
mahu suuremad kellad) ja mida lüüakse enne ja pärast jumalateenistusi. 2013.aastal
suurendati kellade arvu seitsme lisakellaga, mis on valmistatud samuti Harringtonide
poolt samal ajal. Kellad helisevad enne ja pärast jumalateenistusi ja ka veerandtundide
tähistamiseks ning nad mängivad erinevaid religioosseid hümniviise igal tunnil.
Mosaiikkaunistustega aknad on pärit kolmest erinevast perioodist. Kiriku põhiosas
asuvad aknad on viktoriaanlikud ning valmistatud Londonis 1887-1901 Heaton, Butleri ja
Bayne poolt. Vahekäigu kõrval asuvad aknad valmistati printsess Alexandra mälestuseks
Geoffrey Webbi poolt hilistel 1920ndatel ja külgkabeli aken on printsess Viggo
mälestusaken, mille valmistas kohalik ettevõte 1971.aastal. Victoria ajastu aknad puhastati
ja restaureeriti suurkonserveerimise projekti käigus 2011/2012.

Püha Alban
Kirik sai oma nime püha Albani järgi, kes oli Inglismaa esimene märter (u. 303 maj).
Alban oli rooma sõdur, kes varjas preestrit tagakiusamise eest. Teda inspireerisid preestri
õpetused sedavõrd, et kui sõdurid jõudsid neile jälile pani ta selga preestrirüü ja andis
ennast ülesse. Hukka mõistetuna ja surema määratuna kuulutas ta: “Ma kummardan ja
austan tõelist ja elavat Jumalat, kes on kõige Looja.“ Ka preester andis ennast ülesse
inspireerituna Albani usust ja julgusest. Vastavalt legendile toodi Albani maised jäänused
St. Mary ja St. Albani kirikusse Odenses Taanis, kus hoitakse St. Albani nime siiani au
sees.
Lisainfot kiriku ajaloo kohta ja tutvustavat materjali leiab bukletist „St Alban`s History
and Guide“, mis on kättesaadav kiriku sissepääsu juures.

Tänapäev
Me oleme rahvusvahelised ja kuulume kirikukogukonda, kes teenides Jumalat anglikaanepiskopaal traditsioone järgides, tervitavad samal ajal nii kõiki kristlasi kui ka inimesi, kes
alles otsivad oma teed Jumala juurde. Antud ajahetkel kuulub meie kogudusse liikmeid
22-st riigist ja meie kirikus ja teenistustel käib suveperioodil palju inimesi. Peale meie on
veel olemas üks kogudus Aarhusis, mis koguneb kaheksa korda aastas Møllevangs Kirkes.
Kui Teil on aega siis pakume Teile võimalust süüdata enne lahkumist küünal ja öelda
palve või jätta oma palvesoov selleks mõeldud raamatusse kiriku külgkabelis.
Kuna kirik ei saa mingisugust majanduslikku toetust Ühendatud Kuningriikide või
Taani riigi poolt võtame tänulikult vastu iga vabatahtliku annetuse.
Selle tarbeks on annetuste taldrik või seina-seif väljumiskoha lähedal narthexis.
Tänan külastamast St. Albani kirikut.
Me õnnistame Teid ja loodame Teid siin peatselt jälle näha.
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