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Samuels Kirke var en kirke i Thorsgade på Nørrebro i Københavns Kommune. Det blev i 2013 
besluttet, at kirken skulle lukkes sammen med syv andre københavnske kirker. Sidste kirkelige 
handling var afslutningsgudstjenesten d.2. juni 2013. 
 
Sidenhen er bygningen blevet bygget om og rummer nu ungdomsboliger under navnet Samuels 
Hus.  
Samuels Kirke, som i dag er fredet. Bygningsarbejdet begyndte i 1924, og den stod færdig i 1932. 
Arkitekten hed Carl Schøitz. Samuels Kirke er opkaldt efter drengen fra Det 

Gamle Testamente, som hørte Gud 
kalde på sig og svarede ”Tal Herre! Din 
tjener hører!”, hvilket også var slogan for 
kirkens arbejde. Kirken blev taget ud af 
drift i 2013 og fungerer nu som Samuels 
Hus. 
Kopi af Thorvaldsens Kristusfigur i Vor 
Frue Kirke tager imod ved indgangen. 
Kristus-figur erhvervedes også i 2001, 
opstillet i kirkens østende. 

 
1. oktober 1923 blev Simeons sogns 2. distrikt udskilt som Samuels sogn. Opkaldt efter profeten 
Samuel. De første år brugte man Simeons kirke og Kingos kirke.  

14. december 1924 blev grundstenen lagt, og den 6. september 1925 blev kryptkirken indviet af 
biskop H. Ostenfeld. Den 4. september 1932 blev selve kirken indviet af biskop Ostenfeld. 

Kryptkirken kostede 160.000 kr, indsamlet dels i sognet med 46.000 kr, dels af Kirkefondet i Ribe 
stift (Ulfborg-Hind herreder) og Fyns stift. Selve kirken kostede 170.000 kr. 



Den teglhængte bygning er rejst af røde mursten i kraftige, gotiserende 
former med anvendelse af den ret sjældne tudorbue.  

Kirken er uden tårn. Den oprindelige 
klokke blev erstattet af en ny 1965. 

 

Interiøret er præget af det høje, 
lyse, kalkede rum med højtsiddende 
vinduer i begge langsider og 
østgavlens cirkelvindue. Desuden er 
der et stort, smukt 
glasmosaikvindue i vest.  

På alteret er der et højt, forgyldt kors. Døbefonten er hugget i klæbersten. Det oprindelige 
Frobenius-orgel blev erstattet af et stort, svensk orgel i 2001.  

Der har fra begyndelsen været et rigt menighedsliv.  
Allerede 1908 – 15 år før sognets oprettelse – blev 
menighedssamfundet oprettet. KFUK samme år. 
Søndagsskolen 1910. KFUM 1916. Særlige møder for 
mænd 1921. Simeon og Anna-foreningen – sognets 
ældrearbejde 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkebladet 1923. Blå Kors 1923. Menigheds- og sygepleje med børneplejestation 1925. 
Spejderbevægelse 1925. Menighedsbørnehave 1926. Fritidshjem 1934. To udflytterbørnehaver 
med egen koloni i Oksbøl 1953 og 55. 1966 byggedes Samuelsgården til vuggestue, børnehave 
og fritidshjem i menighedsregi. 1967 oprettedes egen FDF-kreds.  

Frit Ungdoms Forbund som kristent drengearbejde 1974. Noget særligt var, at 
Færingemenigheden i KBH blev knyttet til Samuels kirke i 1970, hvorefter den residerende 
kapellan var færing. 

   


