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Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Άλμπαν,
Κοπεγχάγη
Εκκλησία του Αγίου Άλμπαν είναι η μοναδική Αγγλικανική (Επισκοπική)
εκκλησία στη Δανία και εγκαινιάστηκε το 1887. Μέχρι τότε, οι αγγλόφωνοι
Χριστιανοί συναντιόταν για να προσκυνήσουν σε διάφορες ενοικιαζόμενες
αίθουσες στην Κοπεγχάγη και στο Έλσινορ (Helsingør). Ο Άγιος Άλμπαν
είναι μέρος της παγκόσμιας Αγγλικανικής Εκκλησίας, της οποίας ηγείται ο
Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και υπάγεται στη μητρόπολη της
Ευρώπης. Η λειτουργία της είναι ίδια με αυτή της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η οικοδόμηση της Εκκλησίας
Η εκκλησία χτίστηκε μεταξύ του 1885 και του 1887, αφού είχαν προηγηθεί 30 χρόνια
έντονης προσπάθειας, σκληρής δουλειάς και συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η θέση της
εκκλησίας, κοντά στο Βασιλικό Παλάτι, επιλέχτηκε με τη βοήθεια της Πριγκίπισσας
Αλεξάνδρας (1844-1925), κόρης του Βασιλιά Χριστιανού Θ΄ της Δανίας (1818-1906) και
συζύγου του Εδουάρδου, πρίγκιπα της Ουαλίας και αργότερα Βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄ της
Βρετανίας. Ο Πρίγκιπας Εδουάρδος έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το έργο και ήταν
πρόεδρος της επιτροπής συγκέντρωσης κεφαλαίων του Λονδίνου.
Η Πριγκίπισσα τοποθέτησε το θεμέλιο λίθο στις 19 Σεπτέμβρη του 1885, συνοδευόμενη
από τον Πρίγκιπα, τον Βασιλιά Χριστιανό Θ΄, τη Βασίλισσα Λουίσα, τον Τσάρο και την
Τσαρίνα της Ρωσίας (αδελφή της Αλεξάνδρας), καθώς και τα μέλη της ελληνικής και
άλλων σκανδιναβικών βασιλικών οικογενειών, οι οποίοι επέστρεψαν δύο χρόνια αργότερα
για να παραβρεθούν στα θυρανοίξια της εκκλησίας, στις 17 Σεπτεμβρίου 1887.

Το εξωτερικό της εκκλησίας
Η εκκλησία του Αγίου Άλμπαν είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της «πρώιμης αγγλικής»
γοτθικής αρχιτεκτονικής. Σχεδιάστηκε από τον Βικτωριανό εκκλησιαστικό αρχιτέκτονα, Sir
Arthur Blomfield και υλοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του Δανού αρχιτέκτονα, καθηγητή L.
Fenger. Παρά την αγγλική εμφάνιση της εκκλησίας, τα περισσότερα από τα οικοδομικά
υλικά είναι δανικά. Οι πέτρινες επενδύσεις είναι από ασβεστόλιθο από το Faxe και οι
εξωτερικοί τοίχοι είναι καλυμμένοι με πυρόλιθο από το Stevns, της νότιας Sealand. Το
κωδωνοστάσιο είναι κατασκευασμένο από λαξευμένους λίθους από το Öland της Σουηδίας.
Η στέγη είναι καλυμμένη με κεραμίδια Broseley από το Shropshire. Λόγω της φύσης του
εδάφους, η Εκκλησία κτίστηκε σε πασσάλους και διατηρείται στεγνή με μια αυτόματη αντλία
επειδή το πάτωμα της κρύπτης της βρίσκεται κάτω από τον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα.

Το εσωτερικό της εκκλησίας
Με εξαίρεση την προσθήκη των μνημείων, των παραθύρων καθώς της εγκατάστασης
ηλεκτροφωτισμού και του συστήματος κεντρικής θέρμανσης στις αρχές του 1930, το κτίριο
της εκκλησίας έχει αλλάξει ελάχιστα από το 1887. Οι επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων
και τα περβάζια είναι από εξαιρετικής ποιότητας λευκό ασβεστόλιθο Faxe. Τα πλακίδια
του δαπέδου ήταν δωρεά της εταιρείας πλακιδίων Campbell από το Staffordshire. Η
επιγραφή (τοποθετημένη δίπλα από την πόρτα για να υποδέχεται τους πιστούς στην
εκκλησία κατά το βάπτισμα), ο άμβωνας και η ιερά κόχη πίσω από το ιερό είναι από
τερακότα και πορσελάνη Doulton, δωρεά της εταιρίας Doulton & Co του Λονδίνο.

Το εκκλησιαστικό όργανο κατασκευάστηκε από την J.W. Walker and Son του Λονδίνου, το
1887 και εξακολουθεί να βρίσκεται στην αρχική του θήκη. Το 2004/5 αποκαταστάθηκε στο
Durham από την Harrison & Harrison και το μέγεθος του αυξήθηκε ώστε να
συμπεριλαμβάνει 1480 αυλούς. Οι καμπάνες στο κωδωνοστάσιο είναι οι αρχικές οκτώ
σωληνοειδής καμπάνες Harrington, οι οποίες τοποθετήθηκαν το 1887 (ο πύργος δεν
χτίστηκε για μεγαλύτερες καμπάνες). Το 2013 στις υπάρχουσες οκτώ καμπάνες
προστέθηκαν επιπλέον επτά, οι οποίες επίσης είχαν κατασκευαστεί από την Harrington, την
ίδια περίπου χρονολογία με τις προηγούμενες. Οι καμπάνες ηχούν πριν και μετά τις Θείες
λειτουργίες, σημαίνουν κάθε τέταρτο της ώρας και παίζουν διαφορετικό ύμνο για κάθε ώρα.
Τα βιτρό παράθυρα προέρχονται από τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τα
παράθυρα στο κύριος μέρος του ναού είναι Βικτωριανά και κατασκευάστηκαν από την
Heaton και την Butler & Bayne στο Λονδίνο μεταξύ 1887 και 1901. Τα παράθυρα του
πλευρικού διάδρομου κατασκευάστηκαν για να τιμηθεί η μνήμη της Αλεξάνδρας από τον
Geoffrey Webb στα τέλη του 1920 και το παράθυρο στην πλευρά του παρεκκλησίου
κατασκευάστηκε στη μνήμη της πριγκίπισσας Viggo, από μια τοπική εταιρεία το 1971. Τα
βικτοριανά παράθυρα καθαρίστηκαν και απομακρύνθηκε πλήρως ο μόλυβδος που
περιείχαν κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών συντήρησης το 2011/12.

Άγιος Άλμπαν
Η εκκλησία πήρε το όνομά του Αγίου Άλμπαν, ο οποίος ήταν ο πρωτομάρτυρας της Αγγλίας
(303 μ.Χ.). Ο Άλμπαν ήταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης που προστάτευσε έναν καταδιωκόμενο
ιερέα. Ο Άλμπαν εμπνεύστηκε τόσο πολύ από τη διδασκαλία του ιερέα, ώστε όταν οι
καταδιώκοντες στρατιώτες έφθασαν, φόρεσε τα ράσα του ιερέα και παραδόθηκε σε αυτούς.
Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο δηλώνοντας «αγαπώ και λατρεύω τον ζωντανό και
αληθινό Θεό, τον δημιουργό των πάντων». Ο ιερέας, επίσης παραδόθηκε, εμπνευσμένος από
την πίστη και το θάρρος του Άλμπαν. Σύμφωνα με το μύθο, τα λείψανα του Άλμπαν
μεταφέρθηκαν στην εκκλησία της Παναγίας και του Αγίου Άλμπαν στην Οντένσε της
Δανίας, όπου ο Άγιος Άλμπαν τιμάτε και μνημονεύεται μέχρι και σήμερα.
Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της εκκλησίας μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο
με τίτλο «St Alban’s History and Guide», το οποίο διατίθεται στην είσοδο της εκκλησίας.

Σήμερα
Είμαστε μια διεθνής και χωρίς αποκλεισμούς Εκκλησιαστική οικογένεια η οποία, ενώ
λατρεύει το Θεό στο πλαίσιο της Αγγλικανικής-Επισκοπικής παράδοσης, καλωσορίζει τους
ανθρώπους από όλα τα χριστιανικά δόγματα καθώς και εκείνους που αναζητούν την πίστη
στο Θεό. Σήμερα έχουμε στο εκκλησίασμα μας άτομα από 22 διαφορετικές χώρες καθώς
και πολλούς επισκέπτες οι οποίοι παρακολουθούν τη Θεία λειτουργία και ξεναγούνται στο
ναό μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει επίσης ένα εκκλησίασμα στο Aarhus το
οποίο εκκλησιάζεται οκτώ φορές το χρόνο στο Møllevangs Kirke.
Πριν φύγετε, μπορείτε αν επιθυμείτε να ανάψετε ένα κερί και να προσευχηθείτε ή να
αφήσετε μία παράκληση στο αντίστοιχο βιβλίο που βρίσκεται στο παρεκκλήσι της
εκκλησίας.
Δεδομένου ότι η εκκλησία δεν λαμβάνει καμία οικονομική υποστήριξη από το
Ηνωμένο Βασίλειο ή από τη Δανία, τυχόν προσφορές είναι ευπρόσδεκτες.
Οι προσφορές μπορούν να τοποθετούνται στο δίσκο προσφορών ή στο εντοιχισμένο
κουτί προσφορών που βρίσκονται στο νάρθηκα του ναού.
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στον Άγιο Άλμπαν.Σας ευχόμαστε κάθε ευλογία
και ελπίζουμε να σας δούμε και πάλι σύντομα.
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