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Solen skinnede over Christians Kirke da 41 PVK-
medlemmer og 15 ledsagere blev lukket ind i kirken.
Flemming Pless - som  har været præst i kirken siden 
1997 - bød os velkommen, og startede sin interes-
sante fortælling om kirkens historie:

Kirken hed oprindeligt Frederiks Tyske Kirke op-
kaldt efter Frederik V og tjente i mange år den tysk-
talende menighed i København.
I forbindelse med statskuppet i januar 1772 omkring 
Christian den Syvende og Struensee, kom loven om 
indfødsretten, der sammen med den stigende util-
fredshed med tysk påvirkning i Danmark i 1700-tal-
let, gjorde det en hel del mere uhensigtsmæssigt at 
være tysktalende og -sindet. Følgeligt faldt kirkens 
position i den kommende årtier til et lavpunkt i me-
nighedens historie.

Fra 1832-38 holdt Grundtvig aftensang i Chri-
stians Kirke, (som dengang hed Frederiks Tyske 
Kirke). Grundtvig var under censur og kunne ikke få 
et almindeligt præstekald, men måtte nøjes med at 
prædike. 

I 1886 lukkede kirken til 1901, hvor den blev taget 
i brug som almindelig dansk sognekirke og fik sit nu-
værende navn, opkaldt efter Christian IV, der grund-
lagde Christianshavn.

Kordegn Hans Christian Kofoed var fra 1929 og 
frem til sin død i 1952 ansat i Christians Kirke. Det 
var denne driftige mand, der lagde grunden til den 
skole, der stadig bærer hans navn. Kofoeds Skole 
begyndte i Christians Kirkes menighedshus, Stanleys 
Gaard i Store Søndervoldstræde med det motto, der 
stadig gælder: hjælp til selvhjælp.

Teaterkirken, som kirken også kaldes på grund af 
sine mange loger, er på engang både rummelig og 

intim. Kirken kan rumme op til 1000 mennesker, 
men selv når der kun er en lille sluttet skare, som ved 
kirkens fredagsandagter, føles kirken ikke tom. Det 
er derfor heller ikke underligt, at Christians Kirke 
er blevet et yndet sted for koncerter, danseteater og 
mange andre spændende arrangementer gennem de 
senere år.
Kirken har haft besøg af en lang række personlighe-
der fra indland og udland, der har talt til menighe-
den. I 2000 var der besøg af Hans Hellighed Dalai 
Lama, der talte ved en gudstjeneste.
Efter en time i kirken gik vi til krypten. Et besøg i 
Christians Kirke er ikke fuldendt før man også har 
set kirkens krypt (med 48 afdelinger) med mange 
begravelser, der går helt tilbage til kirkens indvielse i 
1759. Krypten er stadig i brug som begravelsesplads.

Jeg tror alle syntes, at det havde været en god ople-
velse, og mættet af indtryk begav vi os til Ravelinen, 
hvor der var dækket op til os. Vi blev beværtet med 
dejlig mad, kaffe og æblekage, og rundt ved bordene 
gik snakken, og hyggen og varmen bredte sig i den 
lavloftede stue. 
 
Tak til alle for et dejligt gensyn - Anny


