
Rigshospitalet i København
Danmarks største hospital med sengepladser til 1.377 patienter. 

På Rigshospitalet er lægerne meget dygtige til at hjælpe patienter med 
behov for særlig behandling.



Kirkeskibe
I mange kirker findes der to slags skibe: Kirkerummet og et modelskib. 
(Fortsættes)



Kirkerummet som et skib
Den store del af kirken, der hvor folk i kirken sidder, kalder man skibet. Det 
gør man, fordi der findes en historie i Bibelen om, at Jesus og hans disciple 
engang oplevede en frygtelig storm på søen, mens de sejlede hjem. 
Disciplene var meget bange og urolige, men Jesus lå og sov. Disciplen råb-
te, at Jesus skulle redde dem. Jesus spurgte dem, hvorfor de var så ban-
ge? Og bagefter truede han af stormen, så den faldt til ro. På grund af den 
historie, siger mange kristne, at de er ligesom folk på et skib. De vil opleve 
mange storme i deres liv og blive udsat for mange farer. Men hvis de tror 
på Jesus, vil de blive hjulpet sikkert i havn. 

Modelskib i kirken
Ideen med at hænge et modelskib op i kirken er gammel. Man begyndte på 
det i Sydeuropa i 1400-tallet. Det var dengang de store opdagelsesrejsen-
de sejlede ud for at finde nye søveje og nye lande. 
I Danmark ventede man i 200 år med at hænge skibene op i kirkerne. 
De fleste modelskibe er gaver til kirken. De er blevet givet af en af en sø-
mand, der har overlevet en frygtelig storm eller et forlis. Mange af sømæn-
dene mente, at de var blevet reddet af Gud og Jesus - ligesom disciplene 
i historien fra Bibelen. Da de kom hjem i god behold, har de så selv bygget 
en model af det skib de sejlede på. 
Der findes også skibe, der er givet til kirken af folk, der ikke var sømænd. I 
stedet har de måske oplevet en slags ’storm’ i deres liv. Det kan være, at 
de selv, eller en de kender, har været meget syg - men er blevet rask igen. 


