
Ar 2011, den 19. april i København, Danmark tilføjes følgende til Protokol for GenelaIfor
samling og Kirkeråd i Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark, der bærer navnet "Sankt 
Maria og Sankt Markus Kirke i Danmark". 

På baggrund af den af Pave Shenouda III i Alexandria, Ægypten den 7. juni 2009 foretagne ind

sætte!se af Biskop Abakir for Skandinavien og de dertil hørende regioner og områder har Biskop 

Abakir den 16. april 20 "11 stadfæstet og ikraftsat en ny vedtægt gældende for Den Koptisk

Ortodokse Kirke i Danmark og de denne kirke tilhørende menigheder. 

Biskop Abakir adresse er: Ny K6pingsvagen 24, 15132 S6dertalje, Sverige med følgende email : 

anbaabakirbishop@yahoo.com 

Biskoppen vil rette henvendelse til relevante danske myndigheder og samarbejdspartnere og ori

entere om kirkens udnævnelse af Biskoppen og om den reviderede vedtægt. 

Henvendelse vil ske til: 

• Kirkeministeriet. 

• Justitsministeriet, Familiestyrelsen. 

e Integrationsministeriet, Udlændingeservice. 

• SKAT, Region Bornholm og CVR. 

• Tinglysningsretten. 

• Kirkens revisor, RSM Plus. 

• Kirkens bankforbindelse, Danske Bank, Frederikssundsvej Afdeling 

Biskoppen vil herefter iværksætte procedure til valg af Kirkeråd for den danske menighed i Sankt 

Maria og Sankt Markus Kirke i Tåstrup, idet Biskoppen samtidig hermed indtræder i Kirkerådet og 

sammen med de tilbageværende medlemmer af det hidtidige Kirkeråd fungerer indtil et nyt Kirke

råd er valgt. Den særlige bemyndigelse udstedt af Pave Shenouda 111 til det nuværende Kirkeråd 

bortfalder hermed. 
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Dette protokollat og den nye vedtægt for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark og de denne 

kirke tilhørende menigheder udsendes til Kirkens medlemmer og fremlægges tillige i kirken j Tå

strup. 

Underskrevet således af: 

Biskop Abakir 

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of 
the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that 
BISHOP ABAKIR A D NADY SAMY GOBRAN, Bishop of 
Scandinavia for the Coptic Orthodox Churches 
has issued and signed the foregoing document. 
Fee 240:- Stockholm 13.05.2011 

cra~x a licia: 
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STADFÆSTELSE 

af 
VEDTÆGT 

for 
Den Koptisk-Ortodokse Kirke 

og 
kirkens menigheder i Danmark 
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14. april 2011 
eho/amd 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark er en del af Den Koptisk-Ortodokse Kirke, som af apost

len og evangelisten Sankt Marcus grundlagdes i Alexandria, Ægypten i det første århundrede efter 

Kristi fødsel 

Undertegnede biskop Abakir, Det Skandinaviske Stift for Den Koptisk-Ortodokse Kirke, stadfæster 

herved denne vedtægt, der herefter er gældende for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark. 

Siden 1996 har Den Koptisk-Ortodokse Kirke virket under navnet "Sankt Maria og Sankt Marcus 

Kirke, Danmark" i henhold til særlig bemyndigelse fra Den Hellige Synode for Den Koptisk

Ortodokse Kirke i Ægypten. 

Vedtægten stadfæstes på grundlag af den for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien gæl

dende vedtægt, der er fastlagt den 8. november 2009 med Paven i Alexandrias godkendelse og 

velsignelse, jf. appendiks A og B. 

For Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark skal gælde følgende 
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VEDTÆGT 

Navn, hjemsted og grundlag. 

1. Kirkens navn er: Den Koptisk-Ortodokse Kirke . 

2. Kirken er registreret med adresse hos den kirken tilhørende kirkebygning beliggende i Tå

strup kommune. Kirken kan etablere en eller flere menigheder i Danmark. 

3. Kirken og dennes menigheder er en uadskillelig del af Det Koptisk-Ortodokse Stift i Skandi

navien, som er en uadskillelig del af Den Koptisk-Ortodokse Alexandriakirke i Ægypten . Den 

Koptisk-Ortodokse Alexandriakirke ledes af Paven i Alexandria , der besidder magten til at 

agere som Pave gennem Den Hellige Synode for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Ægypten . 

Formål. 

4. A. Kirken og dennes menigheder skal virke for et kristent liv i overensstemmelse med Den 

Koptisk-Ortodokse Kirkes tros- og læresætninger gennem 

• At holde messer, religiøse ritualer og overholdelse af kirkens syv sakramenter, 

• Præsteskabets sjælesorgsarbejde, 

• Kristen undervisning, mission , søndagsskoler og ungdomsmøder, 

• Andagtsmøder og Bibelstudier, 

• Gruppearbejde såsom kultursammenkomster, idræt, religiøs teater, markeder, socia

le sammenkomster, rejser o.a., 

• Social tjeneste for kirkens medlemmer og andre uden begrænsninger. 

B. Samarbejde med og yde støtte til andre Koptisk-Ortodokse forsamlinger, 

C. Fortsat evangelisk og missionerende virksomhed , 

D. Fremme en kristen enhed i hele verden gennem Den Hellige Synodes arbejde på dette 

område, 

E. Anden virksomhed, som kan fremme kirkens målsætning. 

Biskop og Kirkeråd. 

5. I henhold til de evangeliske påbud og den apostolske kirkes lære har biskoppen ansvaret 

for samtlige kirker og menigheder indenfor stiftet. Ansvaret gælder både det økonomiske, 

det administrative og det sjælesørgeriske ansvar. Intet kan derfor besluttes eller iværksæt

tes af et til en lokal menighed udpeget kirkeråd uden biskoppens godkendelse. Biskoppen 
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kan i overensstemmelse med de for Den Koptisk-Ortodokse Kirkes regler delegere visse 

opgaver til præster eller diakoner. 

6. Kirkerådet består af menighedens præst - eller præster samt Kirkerådets medlemmer, 

som vælges i overensstemmelse med denne vedtægt. 

7. Kirkerådet sidder for tre år ad gangen hvorefter det opløses og medlemmer til et nyt kirke

råd udpeges efter procedurer, som er fastlagt af biskoppen. Medlemmer af Kirkerådet kan 

ikke vælges for mere en to perioder. Dog kan biskoppen undtagelsesvist fravige denne 

tidsbegrænsning. 

8. Biskoppen eller hans udpegede stedfortræder skal deltage i de møder, som tilrettelægger 

valg til Kirkerådet. Under forudsætning af, at vedkommende ikke er sækulariseret, kan en 

person, som har kvalifikationerne som hhv. agnostos eller epidiakon opstilles som kandi

dat. Kirkerådets medlemmer skal besidde den nødvendige faglige kompetence, der vil bli

ve beskrevet forud for opstillingen af kandidater. Menigheden afleverer sin anbefaling til bi

skoppen samt alle eventuelle indvendinger mod kandidaturen . Biskoppen eller hans udpe

gede stedfortræder skal personligt gennemgå anbefalingen af kandidaten. 

9. En særlig komite indenfor kirken, udpeget af Biskoppen og bestående af fem personer, vil 

på baggrund af de opstillede kandidater herefter foretage en indstilling af kandidaterne til 

Kirkerådet. Biskoppen udpeger herefter Kirkerådets medlemmer blandt de indstillede kan

didater. 

10. Kirkerådet, der består af 4 medlemmer samt kirkens præst (er) konstituerer sig med for

mand, næstformand, sekretær og kasserer. Biskoppen fastsætter procedurer og forret

ningsorden for Kirkerådet. 

11. Hvis et med lem af Kirkerådet ønsker at udtræde eller på grund af død eller alvorlig sygdom 

bliver uarbejdsdygtig iværksætter Biskoppen eller dennes stedfortræder en valgprocedure i 

overensstemmelse med foranstående regler. 

12. Såfremt Biskoppen måtte afgå ved døden fortsætter Kirkerådet sit arbejde, indtil Paven eI

ler Den hellige Synode meddeler anden beslutning. 

Medlemmer. 

13. Som medlem af kirken kan optages enhver, som er bosiddende i Danmark, som er døbt i 

Den Koptisk-Ortodokse tro og som bekender sig her til. Medlemskabet slutter med døden eI

ler ved en kirkelig resolution efter samråd med Biskoppen eller dennes stedfortræder, den 

lokale præst og en samtale med vedkommende medlem. 

I 
I 
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14. For at et medlem af menigheden eller kirken kan betragtes som åndeligt medlem skal han 

have deltaget i kommunionen mindst en gang pr. måned. Han skal have en af Biskoppen 

vedkendt skriftefader samt opfylde en række betingelser fastsat i de for Stiftet gældende 

regler. 

Kirkens ejendomme. 

15. Kirkens ejendomme og ejendele tilhører Den koptisk-ortodokse Kirke som juridisk person. 

Kirken hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af kirken stiftede forpligtelser. Kirkens 

medlemmer eller menigheder har ingen ejerandel i kirkens aktiver. 

Menighedens generalforsamling. 

16. Den lokale menigheds ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen 

af april måned. Formanden for Kirkerådet og sekretæren indkalder samtlige registrerede 

medlemmer af menigheden med tre ugers varsel og med angivelse af dagsorden, tid og sted 

for mødet. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis Kirkerådet skønner det nødvendigt eller så

fremt biskoppen fremsætter ønske herom . Indkaldelse skal ske med tre ugers varsel og med 

angivelse af årsagen til mødet, dagsorden, tid og sted. 

Adgang til generalforsamlinger har alle registrerede medlemmer af den lokale menighed i 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark eller bærere af medlemsbeviser fra Det Koptisk

Ortodokse Patriakat i Ægypten, såfremt de er fyldt 18 år. Stemmeret på generalforsamlingen 

har alene registrerede medlemmer, der ikke er i kontingentrestance af Den Koptisk

Ortodokse Kirke i Danmark. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt generalfor

samlingens deltagere. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. 

Generalforsamlingen kan efter forud indhentet godkendelse fra biskoppen vedtage en for

retningsorden gældende for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. 

17. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde: 

• Valg af dirigent. 

(il Kirkerådets årsberetning . 

" Kirkerådets fremlæggelse af revideret årsregnskab for menigheden. 

c Forelæggelse af budget. 
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• Redegørelse for valg af medlemmer til Kirkerådet. 

• Valg af revisor. 

• Indkomne forslag . 

• Eventuelt. 

Menighedsprotokol. 

18. Over generalforsamlingernes forhandlinger føres en protokol, der skal udvise de trufne 

beslutninger. Protokollen skal være tilgængelig for menighedens medlemmer og god

kendes af generalforsamlingens dirigent og af Kirkerådets formand . 

U nderskriftberetligede. 

19. En menighed tegnes i forening af samtlige medlemmer af Kirkerådet eller af to perso

ner blandt Biskoppen, Biskoppens stedfortræder, formanden og kassereren i forening. 

lVIenighedens kasserer kan modtage prokura til at forstå alle menighedens daglige 

økonomiske dispositioner. 

20. Kirken tegnes af Biskoppen eller dennes stedfortræder eller i fællesskab af tre perso

ner, som er udpeget af biskoppen. 

Regnskab og revision. 

21 . Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af en af Kirkerådet valgt 

kasserer og revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Arsregnskab med status 

skal foreligge revideret inden udgangen af marts måned. 

Vedtægtsændringer. 

22. Kirkens vedtægt kan ændres af Den Hellige Synode for Den Koptisk-Ortodokse Kirke 

eller af stiftets biskop. 



Opløsning og sammenlægning. 
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23. Beslutning om kirkens opløsning eller sammenlægning af kirkens menigheder kan ske 

af Den Hellige Synode for Den Koptisk-Ortodokse Kirke eller af stiftets Biskop. Såfremt en 

menighed opløses uden sammenlægning med anden Koptisk-Ortodoks menighed, overfø

res resterende aktiver til Den koptisk-Ortodokse Kirke eller et af Biskoppen udpeget, for

målsbeslægtet kirkeligt menighedsarbejde. 

Dato og underskrift. 

København, den 2011 

Bishop Abakir 

(~ 

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of 
the City of Stockholm, Sweden, hereby certify tl1at 
BISHOP ABAKIR A D NADY SAMY GOBRAN, Bishop of 
Scandinavia for lhe Coplic Orlhodox Churches 
has issued and signed the foregoing document. 
Fee 240:- Stockholm 13,05,2011 
Crowns 


