HEBREW

הכנסייה האנגליקנית ע"ש אלבן הקדוש ) ,(Saint Albanקופנהאגן
כנסיית  , Alban Saintהכנסיה האנגליקנית )אפיסקופלית( היחידה בדנמרק ,נחנכה
ב .1887עד לאותו זמן נהגו נוצרים דוברי אנגלית להיוועד לצורכי תפילה באולמות
שכורים בקופנהגן ובאלסינור .כנסיית  Saint Alban'sשייכת לקהילה האנגליקנית
העולמית המונהגת על ידי הארכיבישוף של קנטבורי והיא מהווה חלק מהמחוז
האירופי .הליטורגיה היא זו הנהוגה בכנסיה האנגליקנית.

בניית הכנסייה
הכנסייה נבנתה בין השנים  1885ו 1887-בעקבות  30שנים בהן הושקעו מאמצים עקשניים ,עבודה
קשה ואיתור מקורות מימון .אתר הכנסייה ,הקרוב לארמון המלוכה ,נרכש בסיועה של הנסיכה
אלכסנדרה ) ,(1844-1925בתו של המלך הדני כריסטיאן  (1818-1906) IXובעלה אדוארד ,הנסיך
מויילס ,שהיה בבוא הזמן המלך הבריטי אדוארד  . VIIהנסיך אדוארד גילה עניין רב בפרויקט וקבל על
עצמו את תפקיד יושב ראש ועדת גיוס התרומות בלונדון.
הנסיכה אלכסנדרה הניחה את אבן הפינה ב  19לספטמבר ,כשהיא מלווה על ידי הנסיך ,המלך
כריסטיאן  IXוהמלכה לואיזה ,הצאר הרוסי והצארינה )אחותה של אלכסנדרה( ,ובני משפחות המלוכה
של יוון ושל שאר מדינות סקנדינביה ,אשר חזרו לאחר שנתיים ,כדי להשתתף בטכס חנוכת בנין
הכנסייה.

המבנה החיצוני של הכנסייה
כנסיית  Saint Albanמהווה דוגמא נאה של סגנון ארכיטקטוני גוטי מהתקופה הויקטוריאנית המוקדמת.
היא תוכננה על ידי אדריכל הכנסיות הנודע ,סיר ארתור בלומפילד ונבנתה בפיקוחו של האדריכל הדני,
פרופסור ל .פנגר .מרבית חומרי הבנייה מקורם בדנמרק וזאת למרות המראה האנגלי המובהק של
המבנה .האבן המסותתת הובאה ממחצבות אבן הגיר של פאקס והקירות החיצוניים כוסו באבני צור
מבוקעות מסטבנס ,שני אתרים ידועים בדרום האי זילאנד .הצריח עשוי מאבן חתוכה שיובאה מאילנד
בשוודיה .הגג מכוסה באריחי ברוסלי מתוצרת איזור שרופשייר שבאנגליה .עקב תנאי הקרקע נבנתה
הכנסייה על עמודים ורצפת הקריפטה הנמוכה ממפלס המים המקומי ,נשמרת מרטיבות ,באמצעות
משאבה אוטומטית.

המבנה הפנימי של הכנסייה
מבנה הכנסיה נותר כמעט ללא שינוי מאז  1887להוציא הוספת כתובות זיכרון וחלונות זיכרון ,התקנת
מערכת תאורה חשמלית ומערכת חימום בשנות השלושים המוקדמות .הקירות הפנימיים והכרכובים
בנויים מאבן גיר דנית לבנה שהובאה מפאקס .אריחי הרצפה נתרמו על ידי יצרנית האריחים Campbell
ממחוז סטפורדשייר .אגן הטבילה )שמוקם ליד דלת הכניסה כדי לקדם את פני המבקשים להצטרף
לקהילה באמצעות טקס הטבילה( ,במת הדרשן והמחיצה מאחורי המזבח העשויים מטרקוטה תוצרת
יצרנית הקרמיקה ,חברת  Doulton Ltdמלונדון ונתרמו על ידי היצרן.

העוגב נבנה ב 1887-על ידי  J.W. Walker and Sonמלונדון והוא מצוי עדיין בתוך הציפוי המקורי שלו.
ב 2004/5חודש העוגב ב Durham-על ידי  Harrison & Harrisonוהקיבולת שלו הוגדלה ל .1480
צינורות .פעמוני המגדל )אשר לא נועד לפעמונים גדולים( הם שמונה פעמוני  Harringtonשהותקנו ב-
 .1887מספרם הוגדל בשבעה פעמונים נוספים מתוצרת  Harringtonבשנת  . 2013צלצול הפעמונים
מושמע לפני התפילה ולאחריה .כן נהוג להשמיע צלצולים בכל רבע שעה ולהחליף את הלחנים אחת
לשעה.
החלונות הצבעוניים הינם משלוש תקופות .החלונות הוויקטוריאניים הממוקמים בחלק העיקרי של
הכנסייה הותקנו על ידי  Heaton Butler &Bayneמלונדון בין  1887ל .1901-החלונות בפרוזדור הצדדי
נבנו כחלק מהקפלה לזכרה של אלכסנדרה על ידי חברת  Geoffry Webbבסוף שנות העשרים והחלון
בקפלה הצדדית ,חלון הזכרון לנסיכה , Viggoהותקן על ידי חברה מקומית ב .1971-החלונות
הוויקטוריאניים נוקו וצופו מחדש בעופרת במסגרת פרויקט שיחזור גדול ב.2011/2012-

אלבן הקדוש
הכנסייה קרויה על שמו של אלבן הקדוש ) , (Alban Saintהקדוש האנגלי הראשון )שהלך לעולמו
בסביבות שנת  303לספירת הנוצרים( .אלבן היה חיל רומאי שהסתיר כומר מפני רודפיו .אלבן הושפע
על ידי גילויי האמונה של הכומר עד כדי כך שכאשר התגלה מקום מחבואו הוא עטה על עצמו את בגדיו
והסגיר את עצמו לידי רודפיו .כאשר נגזר דינו למות הצהיר" :אני עובד ומעריץ את האל האמיתי ,האל
החי אשר יצר את הכל" .גם הכומר שנפעם ,מגילויי האמונה של אלבן ומאומץ ליבו ,הסגיר את עצמו.
האגדה מספרת שהשאריות שנותרו מאלבן נלקחו לכנסיה על שם מריה ואלבן הקדושים בעיר אודנסה
בדנמרק שם נערץ עדיין שמו.
פרטים נוספים על ההיסטוריה של הכנסייה ומורה דרך ניתן למצוא בספרון:
“ ”St. Alban's History and Guideאותו ניתן לרכוש בכניסה של הכנסייה.

בימינו
אנחנו מהווים חלק ממשפחה גלובלית של כנסיות העובדת אמנם את האל על פי המסורת
האנגליקנית-אפיסקופלית ,אך הפתוחה בה בעת בפני אנשים מכל המסורות הנוצריות ובפני אלו
המבקשים את האמונה באל .לעת הזו נמנים על קהילתנו חברים מ 22-מדינות אשר אליהם מצטרף
מספר גדול של אנשים המבקרים בקיץ בכנסיה ומצטרפים לתפילות .קהילה נוספת קיימת בעיר
 Aarhusאשר חבריה נפגשים שמונה פעמים בשנה בכנסיית .Mollevangs
אם יספיק הזמן ,ניתנת לכם הזדמנות להדליק נר ולשאת תפילה או להותיר בקשה כתובה בספר שנועד
למטרה זו בצד הקפלה הצדדית של הכנסייה.
כל תרומה תתקבל בברכה מאחר שהכנסייה אינה נתמכת על ידי הממלכה המאוחדת או דנמרק.
תרומות ניתן להשאיר בקערה או בקופסא שעל הקיר.
תודה על הביקור ב  .St. alban'sקבלו את ברכותנו ואנו מקוים לראותכם שוב בקרוב.
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