Anerkendte trossamfund
Blandt de københavnske sogne er der en del, der ligger uden for folkekirken.I ældre tid var der kun få,
men senere stiger antallet - især efter, at der blev indført trosfrihed med Grundloven i 1849.
Katolikker
Efter reformationen blev det forbudt at være katolik. Dog var der undtagelser fra reglen - der var nemlig
trosfrihed for udenlandske gesandtskaber. Den romersk-katolske Sankt Ansgar kirke er Københavns
ældste katolske menighed, og den er fra 1685. Her er kirkebøgerne ført dels på latin, og dels på tysk
og fransk. Der er navneregister bl.a. til de to ældste bind, som er en senere afskrift af den oprindelige
kirkebog. Der fandtes også en fransk reformert (1685) og en tysk reformert menighed (1686). Her blev
kirkebøgerne naturligvis ført på hhv. tysk og fransk, og i den fransk reformerte menighed er der navneregister fra 1801.
Jøder
Jøderne havde også deres egen menighed.Fra 1766 lå der en synagoge i Læderstræde, men den
brændte i 1795, og en ny blev opført i Krystalgade. Den blev indviet i 1833, men menigheden har fødselsprotokoller fra 1810, som er rekonstruerede tilbage til 1762, og i øvrigt ført på dansk. Begravelser
kan man finde noget længere tilbage. Den første jødiske kirkegård i København blev anlagt i 1694.
Nye vækkelser
Med Grundloven af 5. juni 1849 blev der indført trosfrihed i Danmark. Det betød, at en række bevægelser nu kunne arbejde lovligt i landet. Det gælder fx. metodister, baptister, mm. Metodisterne var den
første af de nye bevægelser, der fik status som anerkendt trossamfund - det skete i november 1865.
Baptisterne blev derimod først anerkendt i 1952.

Start-år
1656

Nr Sognenavn
660 Sankt Ansgar

Trossamfund
Romersk-katolsk

1685

722 Fransk-reformert

Fransk-reformert

1686

723 Tysk-reformert

Tysk-reformert

1762

710 Mosaisk

Mosaisk ( jødisk )

1846

690 Poul & Markus

Metodist

1879

692 Herrens kirke

Evangelisk frimenighed Omdannet 1905

1894

665 Sankt Mariæ

Romersk-katolsk

1889

691 Bethaniakirken

Metodist

1902

661 Sankt Annæ

Romersk-katolsk

1905

692 Golgathakirken

Metodist

1913

Svensk

1915

720 Svenska
Gustafsförsamlingen
725 Alexander Njevskij

1917

663 Sakramentskirken

Romersk-katolsk

1941

662 Jesu Hjerte

Romersk-katolsk

1942

664 (Brønshøj)

Romersk-katolsk

1951

724 St. Alban

Anglikansk

Russisk-ortodoks

Bemærkninger
Ændr. bl.a. 1894, 1902, 1917, 1941,
1941

= Jerusalemskirken

= Rosenkranskirken

1953

700 Kristuskirken

Baptist

1953

701 Købnerkirken

Baptist

1953

702 Fredskirken

Baptist

1958

721 Kong Haakon kirken

Norsk

