TURKISH

St Alban Anglikan Kilisesi, Kopenhag
Danimarka’daki tek Anglikan (Episkopal) kilisesi olan St Alban’s Church
1887’de takdis edilmiştir. Öncesinde, İngilizce-konuşan Hristiyanlar
ibadet etmek için Kopenhag ve Elsinore (Helsingør)’da bulunan çeşitli
salonlarda toplanmışlardır. St Alban’s Canterbury Başpsikoposu
tarafından yönetilen uluslararası Anglikan Komünü’ne bağlıdır ve
Avrupa Diocesan’ı içerisindedir.

Kilise’nin İnşası
Kilise, 30 yıllık kararlılık, yoğun çalışma ve toplanan bağışlar sonucunda, 1885 ve 1887
yılları arasında inşa edilmiştir. Kilise Kraliyet Sarayı yakınında yer almaktadır ve bu yer 9.
Danimarka Kralı Christian’ın (1818-1906) kızı Prenses Alexandra’nın (1844-1925) ve onun
kocası, daha sonra Britanya 7. Kralı olan, Wales Prensi Edward’ın yardımları ile elde
edilmiştir. Prens Edward proje ile özellikle ilgilenmiştir ve Londra bağış toplama
komitesinin başkanlığını yapmıştır.
Prenses 19 Eylü 1885’te, Prens, 9. Kral Christian, Kraliçe Louise, Rusya Çar ve Çariçesi
(Alexsandra’nın kızkardeşi) ve Yunan ve diğer İskandinav kraliyet aileleri eşliğinde,
kilisenin temelini atmıştır ve bu kişiler 2 yıl sonra 17 Eylül 1885’teki kilisenin takdis
merasiminde de yer almışlardır.
Kilisenin Dış Cephesi
St Alban’s Viktorya Dönemi ‘Early English’ Gotik mimarisine iyi bir örnek teşkil eder.St
alban’s Viktorya Dönemi kilise mimarı Sir Arthur Blomfeld tarafından tasarlanmıştır, ve
Danimarkalı mimar Profesör L. Fenger gözetiminde tamamlanmıştır. Kilise dış görünüş
bakımından ne kadar İngiliz izlenimi veriyor olsa da bina malzemelerinin çoğu
Danimarka’dandır. Taş işlemesi Faxe bölgesine ait kireçtaşı ile, dış duvar kaplaması
Stevens bölgesine ait çakmaktaş ile yapılmıştır, her iki bölge de güney Sealand içerisinde
yer alır. Kulen,in ucu Öland bölgesine ait yontma taş ile yapılmıştır. Çatı ise Shropshire
bölgesinden Broseley kiremitleri ile kaplanmıştır. Yer,n doğal yapısı sebebiyle kilse
kazıklar üzerine inşa edilmiştir ve mimin zemini yer altı suyu seviyesi altında kalmıştır ve
oto matik pompa ile kuru tutulmaktadır.
Kilisenin İçi
Kilise binası, anıtların ve mozaik cam pencerelerin eklenmesi ve 1930larda elektrikli
ışıklandırma ve merkezi ısıtmanın tesisi dışında 1887’den beri pek az değişmiştir.
Duvarların iç sıvamaları ve pervazları açık beyaz Faxe kireçtaşından yapılmıştır. Zemin
karoları Staffordshire menşeli Campbell Tile şirketi tarafından bağışlanmıştır. Yazı
karakterleri (vaftiz sırasında kilise mensuplarını karşılamak için kapının üzerine
yerleştirilmiş olan), minber ve mihrap arkalığı terrakotta Doulton mamüllerinden
yapılmıştır ve bunlar Londra menşeli Doulton & Co. şirketinin hediyesidir.

Kilise orgu Londra menşeli J.W. Walker & Son tarafından 1887’de inşa edilmiştir ve
günümüzde hala orjinal yuvasında tutulmaktadır. 2004-2005 yıllarında Durham’da
Harrison & Harrison tarafından restore edilmiş ve org dizisi 1480 boru içerecek şekilde
genişletilmiştir. Kuledeki çanlar ise 1887’de tesis edilmiş olan sekiz orjinal Harrington
boru çanlarıdır (kule daha büyük çanlara göre inşa edilmemiştir). 2013 yılında bunlara ek,
gene Harringtons tarafından benzer zamanlarda imal edilmiş olan, 7 çan daha yapılmıştır.
Çanlar ayinlerden önce ve sonra çalınmaktadır; çanlar her çeyrek saatte bir de
çalınmaktadır ve her saat başka bir ilahinin melodisiyle çalmaktadırlar.
Boyalı cam pencereler 3 farklı dönemden kalmadır. Kilisenin ana kısmındaki pencereler
Viktorya döneminden kalmadır ve Londra’da Heaton, Butler ve Bayne tarafından 1887 1901 yılları arasında yapılmışlardır. Yan geçitteki pencereler Alexandra anıtının bir parçası
olarak Geoffrey Wbb tarafından 1920lerin sonunda yapılmıştır. Yan şapeldeki Princess
Viggo anıtı penceresi yerel bir firma tarafından 1971’de yapılmıştır. Viktorya döneminin
pencereleri 2011/2012’deki büyük bir koruma projesi kapsamında temizlenmiş ve tamamen
yeniden sabitlenmişlerdir.
Aziz Alban
Kilise, İngilterenin ilk şehidi (MS 303 civarlarında) Aziz Alban’ın ismini almıştır. Alban,
bir rahibi barındırarak yargılanmaktan koruyan Romalı bir askerdir. Alban, bu rahibin
öğretilerinden o kadar etkilenmiştir ki, takipteki askerler geldiğinde rahibin cüppesini
giymiş ve kendini teslim etmiştir. Yargılanıp ölüme mahkûm edildiğinde şunu ilan
etmiştir: “Ben, herşeyi yaratan, tek ve gerçek olan Tanrı’ya iman ediyor ve tapıyorum”.
Alban’ın inancı ve cesaretinden etkilenen rahip, kendisi de teslim oldu. Efsaneye göre,
Alban’ın yadigârları, isminin hala hürmetle anıldığı Odense, Danimarka’daki St Mary ve
St Alban kilisesine götürülmüştür.
Bir rehber ve kilisenin tarihi ile ilgili daha fazla bilgi, kilisenin girişinden temin
edilebilecek “St Alban’s History and Guide” (St Alban’ın tarihi ve rehberi) kitapçığında
bulunmaktadır.
Günümüzde
Biz Anglikan-Episkopal gelenekleriyle Tanrı’ya ibadet eden, aynı zamanda dünyadaki
tüm Hristiyan geleneklerini olduğu gibi Tanrı’ya sığınan herkesi kucaklayan uluslararası
ve kucaklayan bir kilse ailesiyiz. Şu anda cemaatimizde 22 değişik ülkeden insanlar
bulunmaktadır ve kilisemize ve yaz servislerimize birçok ziyaretçi gelmektedir. Aarhus’ta
da senede sekiz kez Møllevangs Kirke’de toplanan bir cemaat vardır.
Eğer vaktiniz varsa, dönmeden önce bir mum yakma ve bir dua etme yada bu amaçla
bırakılmış deftere bir dua isteği bırakma fırsatınız da mevcuttur.
Kilisemiz, ne Danimarka ne de İngiltere Devletleri’nden maddi yardım
almamaktadır, bunun her türlü katkınızı minnetle kabul ederiz.
Bağışlarınızı bağış çanağına yada dış dehlizdeki duvar kasasına bırakabilirsiniz
St Alban’ı ziyaret ettiğiniz için teşekküer ederiz.
Sizin için hayır duası ediyor ve yakında tekrar görmeyi umuyoruz.
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