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Nordbyens skakklub, der også er Danmarks mest vindende, Nordre 
Skakklub, er flyttet ind hos Christianskirken. Skakklubben er blevet 
en del af kirkens netværk og inviterer i et Åbent Hus interesserede 
inden for til at prøve kræfter på de 64 felter. 
  

Hvad har skak og en skakklub med Guds ord og kirken at gøre? Måske ikke 
umiddelbart så meget, det skulle lige være, at begge gerne vil have flere 
besøgende. Således har Danmarks mest vindende skakklub, Nordre Skakklub 
med en lang historie i Nordbyen fundet sammen med Christianskirken, hvor 
medlemmerne kan kæmpe over de 64 felter, men også være en del af 
Christiankirkens netværk. Klubbens formand, Lars Christensen, har allerede 
præsenteret Nordre Skakklub ved en gudstjeneste i kirken, ligesom 
sognepræst Anders Broe Kobbersmed har budt klubben velkommen i både 
kirken og fællesskabet. 

”Vi synes, at vi i Nordre Skakklub hører til i nordbyen, så vi er meget glade for, 
at vi har kunnet flytte ind i Christianskirken – ikke mindst fordi vi bliver en del 
af et stort netværk og levende fællesskab. Medlemmerne har mulighed for at 
blive en aktiv del af kirkens netværk og aktiviteter, ligesom vi håber, at 
skakinteresserede, der kommer i kirken i forvejen, vil finde vej til os”, siger 
formand Lars Christensen om bofællesskabet. 

Nordre Skakklub ”boede” i en længere periode på Katrinebjergsvej, indtil 
lokalerne brændte. Herefter fulgte en periode i Kulturhus Bunkeren – den 
gamle journalisthøjskole på Oluf Palmes Alle – men nu har skakklubben fundet 
det rette sted i Christianskirken. 

”Vi har nu nogle meget fine lokaler og er den del af et større fællesskab. For os 
er det en rigtig god anledning til at gøre opmærksom på os selv og invitere 
skakinteresserede til Åbent Hus hos os for at prøve kræfter med verdens 
bedste spil”, siger Lars Christensen. 

Nordre Skakklub holder  Åbent Hus torsdag den 19. januar fra klokken 18.30 
og opfordrer alle med interesse for skak til at kigge forbi. 

Man kan se mere om skakklubben og kirken her: 

https://www.nordre.dk/ 

https://www.christianskirken.dk/ 
 


