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Англіканська церква Святого Албана,
Копенгаген
Церква Св.Албана, єдина англіканська (єпископальна) церква у Данії,
була освячена у 1887р. До тих пір англомовні християни зустрічалися
для поклоніння в орендованих залах в Копенгагені і Ельсінор
(Helsingør). Церква Св. Албана є частиною всесвітньої Англіканської
церкви, очолена архієпископом Кентерберійським, і знаходиться в
єпархії Європи. Літургія церкви дотримується літургії Церкви Англії.

Будівництво церкви
Понад 30 років важкої праці та збору коштів передували побудові церкви між 1885
та 1887 роками. Mісце для церкви, поруч із королівським палацом Амаліенборгом,
було виділене завдяки допомозі Принцеси Oлександри (1844-1925), дочки Короля
Данії Крістіана ІХ (1818-1906), та її чоловіка Едуарда, Принца Уельсу, пізніше —
Короля Едуарда VII. Принц Едуард проявив неабиякий інтерес до проекту і був
головою комітету по збору коштів в Лондоні.
Наріжний камінь було закладено 19 вересня 1885 Принцесою Уельсу у
присутності Принца, Короля Крістіана ІХ та Королеви Луїзи, Царя та Цариці Росії
(Сестра Олександри), а також королівських осіб з інших скандинавських країн та
Греції. Освячення церкви було здійснено майже 2 роки потому (17 вересня 1887 року)
в присутності всіх вище перечислених осіб.

Екстер'єр церкви
Церква Св. Албана — яскравий приклад готичної архітектури вікторіанського
періоду, виконаний у ранньо-англійському стилі. Проект дизайну церкви
виконав сер Артур Бромфільд під керівництвом данського архітектора професора
А.Фенгера. Незважаючи на англійський екстер'єр будівлі, для побудови церкви
були використані переважно данські матеріали.
Кам'яні прикраси — вапняк із Факсе, зовнішіні стіни обкладені кременем зі Стевнса
(південна Зеландія). Вежа зроблена з граніту, добутого біля м. Еланд (Öland) в
Швеції. Дах вкритий черепицею із Шропшира (Shropshire). Через вогкість грунтів
церкву було збудовано на палях, а підлога підземної зали знаходиться нижче
грунтових вод, і для її осушування використовується автоматичний насос.

Інтер'єр церкви
Крім додавання меморіалів та меморіальних вікон, будівля церкви дуже мало
змінилася з 1887 року, за винятком встановлення електричного освітлення та
системи центрального опалення на початку 1930-х. Внутрішні фасади та ліпнина
виконані з білого вапняку із Факсе. Підлога зроблена із плитки, пожертвуваної
компанією Кемпбел Тайл (Campbell Tile) з Стаффордшира. Купіль (поміщена біля
дверей, щоб вітати хрищенням членів конфесії до церкви), амвон і вівтар
(запрестольний образ) виконані з теракоти, а також кераміка Долтон були
подарунком від компанії Долтон (Doulton&Co) з Лондона.

Орган був побудований компанією Уокер і Син (J.W. Walker and Son, London) в
1887 році і до цих пір розміщений в оригінальному корпусі. У 2004/5 він був
реставрований в Даремі компанією Харрісон і Харрісон (Harrison & Harrison) і
його діапазон був розширений до 1480 труб. Дзвони на башті являються
оригінальним набором з восьми дзвонів Харрінгтон (Harrington), встановлених в
1887 році (башта не була збудована для великих дзвонів). У 2013 сім додаткових
дзвонів, також зроблених компанією Харрінгтон в аналогічний період, були
додані до вежі. Дзвони грають до і після кожної церковної служби; вони також
передзвонюють кожну чверть години різними мелодіями на кожну годину.
Вітражі церкви представляють три окремих періоди. Вікна в основній частині
церкви з вікторіанського періоду виконані Хітоном, Батлером та Бейном (Heaton,
Butler and Bayne) в Лондоні між 1887 та 1901 роками. Вікна в боковому нефі були
зроблені Джеффрі Уеббом як частина меморіалу Олександрі в кінці 1920-х. Вікно
в бічній каплиці, меморіальне вікно Принцеси Вігго, було зроблено місцевою
компанією в 1971 році. Вікторіанські вікна були очищені і заново покриті свинцем
в процесі реставраційних робіт 2011/2012 років.

Святий Албан
Церква названа на честь святого Албана (помер близько 303 р.н.е.), який
вважаеться першим мучеником Англії. Він був римським солдатом, що укрив
християнського священника від переслідування. Слова священника настільки
вразили Албана, що коли солдати викрили його, він надягнув рясу священника і
видав себе замість нього на страту. Засуджений до смертної кари, він заявив: «Я
поклоняюся і обожнюю істинного та живого Бога, який створив все на землі».
Священник, натхненний вірою і сміливістю Албана, також видав себе. Згідно з
легендою мощі Албана були поміщені в церкві Св.Марії та Св.Албана в Оденсе,
Данія, де ім'я Св.Албана і досі в пошані.
Детальніше про історію церкви та церковний путівник можна знайти в буклеті
«Історія Святого Албана та Путівник», доступний біля входу до церкви.

Сьогодення
Миєміжнародна об'єднана сім'я Церкви, що вшановує Господа в англіканськоєпископальних традиціях, але ми радо приймаємо людей з усіма християнськими
традиціями, а також тих, хто знаходиться у пошуках віри. В даний час наша
громада складаєтся з людей з 22 різних країн і приєднує багатьох відвідувачів до
церкви та церковної служби в літній час. Частина нашої спільноти, що проживає
в м. Орхус (Århus), зустрічається вісім разів на рік в Møllevangs Kirke.
Якщо у вас є час, ви маєте змогу запалити свічку і помолитися або залишити
молитовне прохання у книзі що знаходится в бічній каплиці церкви.
Оскільки наша церква не отримує фінансової допомоги ні від
Великобританіі, ані від Данії, ми із великою вдячністю приймемо ваші
пожертвування. Пожертвування лишаються на таці для пожертв або в
стінному сейфі в притворі церкви.
Дякуємо Вам за візит у церкву Св.Албана.
Благословляємо Вас і сподіваємося побачити Вас знову.

Revised November 2013

