Den Koptisk Ortodokse Kirke I Danmark
Skt. Pischoj

Til Medlemmerne af Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark
Udsendes pr. email til kendte adresser og med alm. post til ikke
kendte email-adresser.
København, den 12. januar 2012.
Vedr.: Den Koptisk-Ortodokse Kirkes arbejde i Danmark.
Det er med stor beklagelse, at Biskop Abakir af Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien har
måttet konstatere, at grundlaget for at fortsætte driften af menigheden i Taastrup i sin
nuværende form ikke længere er til stede.
Biskoppen har derfor besluttet at samle og udvikle det arbejde, der udføres for og blandt
medlemmerne af Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark og har bedt undertegnede om at
indkalde alle medlemmer af Den Koptisk-Ortodokse Kirke, som har en særlig interesse i Kirkens
arbejde i Danmark.
Mødet vil have form af en ekstraordinær generalforsamling i Kirken og vil finde sted lørdag den
4. februar 2012 i Samuelskirken, Thorsgade 65, 2200 København N., kl. 14.00.
Ifølge den for menigheden i Tåstrup tidligere gældende vedtægt har kun medlemmer, der har
betalt kontingent med kr. 50,00 pr. måned under deres medlemskab stemmeret på Kirkens
generalforsamling. Imidlertid har denne regel om medlemskontingent ikke været administreret i
de seneste fem år, hvilket fremgår af de reviderede årsrapporter for Den Koptisk-Ortodokse
Kirke.
Derfor har Biskoppen besluttet, at enhver,
 som er bosiddende i Danmark, som er døbt i Den Koptisk-Ortodokse tro eller døbt i
Ortodokse kirker, anerkendt af Den Koptiske Kirke (Syrisk Ortodokse, Armensk
Ortodokse, Etiopisk Ortodokse, Erritriansk Ortodokse, Indisk Syrisk Ortodokse) og som
bekender sig hertil
 og som respekterer Den Koptisk-Ortodokse Kirkes lovgivning (Canon)
 og som er fyldt 18 år
 og som kan deltage i Kirkens hellige kommunion,
vil have stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.
Afstemning og procedurer vil følge vedtægt for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien
således som den er stadfæstet af Biskoppen den 17. oktober 2011.

Ekstraordinær generalforsamling 1/2012

Page 1 of 2
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Skt. Pischoj

Dagsorden vil være:
1. Registrering af fremmødte, der senest torsdag den 2. februar 2012 bedes indsende
dokumentation for dansk adresse og medlemskab af Den Koptisk-Ortodokse Kirke.
Medlemskab dokumenteres således:
 For gifte personer medbringes vielsesattest udstedt af Den Koptisk-Ortodokse
Kirke eller en af de ovenfor nævnte, af Kirken anerkendte Ortodokse Kirker,
 For ugifte personer medbringes skriftlig bekræftelse på medlemsskab fra
vedkommendes åndelige leder (præst), med angivelse af dennes adresse,
telefonnummer eller email-adresse, eller en skriftlig erklæring fra Biskoppen for
Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien.
 Dokumentation for medlemskab bedes indsendt til Kirkerådets formand, Ayman
Samir Zaki, Vibevang 4, 3450 Allerød eller på email-adresse:
kirkeraad@koptisk-kirke.org
 Er du i tvivl om fremskaffelse af dokumentation henvises du til at kontakte
præsten efter gudstjenesten den 14., den 21. eller den 28. januar 2012.
2. Præsentation af dagsorden for generalforsamlingen, der ledes af Miriam Magdy
Tanyous.
3. Redegørelse for Den Koptisk-Ortodokse Kirkes juridiske struktur i Skandinavien ved
advokat Ebbe Holm.
4. Redegørelse for Det midlertidige Kirkeråds arbejde ved Ayman Samir.
5. Biskoppens plan for en sammenlægning af aktiviteter og udvikling af Kirkens arbejde i
Danmark.
6. Valg af revisor.
7. Valg af kritisk revisor.
Mødets indhold vil blive protokolleret i det omfang, der træffes beslutninger.
Følgende bilag til indkaldelsen kan rekvireres ved henvendelse til Ayman Samir Zaki eller på
kirkeraad@koptisk-kirke.org
Vedtægt for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien
Redegørelse for Den Koptisk-Ortodokse Kirkes gældende lov (Canon) og
Erklæring fra Den Koptisk-Ortodokse Kirkes Pave af den 21. december 2011.
Med venlig hilsen
På vegne Biskop Abakir

Ayman Samir Zaki
formand for Kirkerådet
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Miriam Magdy Tanyous
sekretær for Kirkerådet

Page 2 of 2

Oversættelse
El Keraza Bladet den 22. juni 2007 No. 21, 22
Kirkens Love
Den første kilde til kirkens love er Bibelen. Den indeholder udtrykkelige vers om den
personlige status og budene og reglerne for biskopper, præster, diakoner, jomfruer og enker (i
tjeneste for Kirken).
Den anden kilde til kirkens love er den Didascalia (Didascalia Apostolorum) og kanoner af
apostlene (Apostolsk constitutions). Didascalia omfatter 38 kapitler, og vedrører primært
gejstlige rækker, bygning af kirker, den Guddommelige Liturgi, og de tjenester udført
af enker og diakoner og lægfolk. Den indeholder lære om faste, Kommunion, lovprisning og
Horologion (tidspunkter for bønner).
Kanonerne af apostlene er 127. De blev publiceret af Patrologia Orientalis i to bøger. De
blev opsummeret af Skt. Hippolytus i hans samling, som på arabisk har navnet ”indsamling
af Apolidus” og blev sendt ved Skt. Clement fra Rom. I andre samlinger er de kendt ved
”kanonerne af Clement”.
Den tredje kilde til kirkens love, er lovene i de Økumeniske Synoder.
Det omfatter kanonerne af Synoden i Nikæa som blev afholdt i 325 e.Kr., de består af
20 kanoner ud over trosbekendelsen. Der var 81 apokryfe kanoner som hævdedes at
være henført til Synoden i Nikæa og det er de ikke.
Kanonerne fra Synoden i Konstantinopel afholdt i år 381 e.Kr., er de mest teologiske og består
af 8 kanoner.
Kanonerne fra Synoden i Efesos blev afholdt i 431 e.Kr. bestående af 7 kanoner, ud over
de anathematisms af Skt. Cyril mod Netorius.
Den fjerde kilde er lovene i de regionale synoder.
De omfatter Synoden i Ancyra (314 e.Kr.), som udstedte 25 kanoner og Synoden
i Neocæsarea (315 e.Kr.) som udstedte 15 kanoner, og begge af dem var, før Synoden i Nikæa.
Der var regionssynoder etableret efter Nikæa, herunder Synoden i Gangra som
udstedte 20 kanoner. Synoden i Antiokia som udstedte 25 kanoner. Synoden i Sardica som
udstedte 20 kanoner.
Synoden i Laodikea som udstedte 60 kanoner. Synoden i Carthage også kaldet den
Afrikanske Synode, som blev afholdt i 419 e.Kr. og som har udstedt 136 kanoner. Der
deltog 217 biskopper, der lededes af Skt. Aurelius, og blev også overværet af Skt. Augustine.

Den femte kilde til kirkens love er kanonerne af ”De Store Fædre”. De omfatter de kanoner, der
er udstedt af Skt. Dionysius af Alexandria, Skt. Peter af Alexandria, Skt. Athanasius den
apostolske, Skt.Timothy (Pave 22), og Skt. Johannes Chrysostomos.
Samt kanonerne af Skt. Gregory Thaumaturgus, kanonerne af Skt. Basil den Store,
Skt. Gregory Nyssen, Skt. Theophilus fra Alexandria, og Skt. Cyprian biskop af Karthago.
De fleste af disse kanoner er offentliggjort i del XIV i kollektionen: Nicene and Post Nicene
Fathers
Den sjette kilde til den koptiske kirke love er de kanoner, der blev udstedt i slutningen af
epoker såsom paven Cyril Ibn Laklaks love, og kanonerne af pave Gabriel Ibn Torek.
Der interesserede folk sig for indsamlingen af kanoner, og især Ibn Al Assal i sin
bog, (Al Magmou Al Safawy), men den blev kritiseret, og kritikken er tidligere blevet udgivet i
El Keraza bladet dateret December 9, 1994 Nr. 45,46.
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STADFÆSTELSE
af
VEDTÆGT
for
Den Koptisk-Ortodokse Kirke
og
kirkens menigheder i Skandinavien

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien er en del af Den Koptisk-Ortodokse Kirke, som af
apostlen 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 de
skandinaviske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Vedtægten stadfæstes på grundlag af den for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien
gældende 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 et af de skandinaviske lande skal gælde følgende

VEDTÆGT

Navn, hjemsted og grundlag.
1.

Kirkens navn er: Den Koptisk-Ortodokse Kirke.

2.

Kirken er registreret med adresse hos Biskoppen for Det Skandinaviske Stift. Den lokale
menighed registreres i tilknytning til menighedens adresse.

MAQS LAw FIRM ADVOKATAKTIESELSKAB
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FAX (+45) 33 93 60 23

I
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CVR-NR 15 32 73 83
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3.

Kirken og dennes menigheder er en uadskillelig del af Det Koptisk-Ortodokse Stift i
Skandinavien, 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,
sociale 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
iværksættes af et til en lokal menighed udpeget kirkeråd uden biskoppens godkendelse.
Biskoppen kan i overensstemmelse med de for Den Koptisk-Ortodokse Kirkes regler
delegere visse opgaver til præster eller diakoner.
6. Den lokale menigheds Kirkeråd består af menighedens præst - eller præster samt
Kirkerådets medlemmer, som vælges i overensstemmelse med denne vedtægt. Hvis ikke
menigheden har en præst er Biskoppen eller dennes stedfortræder selvskreven medlem af
Kirkerådet.
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s og medlemmer til et nyt
7. Kirkerådet sidder for tre år ad gangen hvorefter det opløse
Medlemmer af Kirkerådet
kirkeråd udpeges efter procedurer, som er fastlagt af biskoppen.
undtagelsesvist fravige
kan ikke vælges for mere end to perioder. Dog kan biskoppen
denne tidsbegrænsning .
de møder, som tilrettelægger
8. Biskoppen eller hans udpegede stedfortræder skal deltage i
er sækulariseret, kan en
valg til Kirkerådet. Under forudsætning af, at vedkommende ikke
epidiakon opstilles som
person, som har kvalifikationerne som hhv. agnostos eller
faglige kompetence, der
kandidat. Kirkerådets medlemmer skal besidde den nødvendige
afleverer sin anbefaling
vil blive beskrevet forud for opstillingen af kandidater. Menigheden
. Biskoppen eller hans
til biskoppen samt alle eventuelle indvendinger mod kandidaturen
af kandidaten.
udpegede stedfortræder skal personligt gennemgå anbefalingen
nde af fem personer, vil
9. En særlig komite indenfor kirken, udpeget af Biskoppen og beståe
ing af kandidaterne til
på baggrund af de opstillede kandidater herefter foretage en indstill
blandt de indstillede
Kirkerådet. Biskoppen udpeger herefter Kirkerådets medlemmer
kandidater.
(er) konstituerer sig med
10. Kirkerådet, der består af 4 medlemmer samt kirkens præst
Biskoppen eller dens
næstformand, sekretær og kasserer. Menighedens præst,
tter procedurer og
stedfortræder er formand for Kirkerådet. Biskoppen fastsæ
forretningsorden for Kirkerådet.
af død eller alvorlig sygdom
11. Hvis et medlem af Kirkerådet ønsker at udtræde eller på grund
r en valgprocedure i
bliver uarbejdsdygtig iværksætter Biskoppen eller dennes stedfortræde
overensstemmelse med foranstående regler.
det sit arbejde, indtil Paven
12. Såfremt Biskoppen måtte afgå ved døden fortsætter Kirkerå
eller Den hellige Synode meddeler anden beslutning.

Medlemmer.

13.

som er bosiddende i det
Som medlem af en lokal menighed kan optages enhver,
k-Ortodokse tro og som
pågældende skandinaviske land og som er døbt i Den Koptis
ing om medlemskab for
bekender sig hertil. Den Hellige Synode kan træffe beslutn
med døden eller ved en
medlemmer af andre Ortodokse Kirker. Medlemskabet slutter
rtræder, den lokale præst
kirkelig resolution efter samråd med Biskoppen eller dennes stedfo
og en samtale med vedkommende medlem.
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14.

åndeligt medlem skal han
For at et medlem af menigheden eller kirken kan betragtes som
skal have en af Biskoppen
have deltaget i kommunionen mindst en gang pr. måned . Han
i de for Stiftet gældende
ved kendt skriftefader samt opfylde en række betingelser fastsat
regler.

Kirkens ejendomme.

15.

Kirke som juridisk person.
Kirkens ejendomme og ejendele tilhører Den koptisk-ortodokse
forpligtelser. Kirkens
Kirken hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af kirken stiftede
og hæfter således ikke for
medlemmer eller menigheder har ingen ejerandel i kirkens aktiver
kirkens eller menighedens forpligtelser.

Menighedens generalforsamling.

16.

gang årligt inden udgangen
Den lokale menigheds ordinære generalforsamling afholdes en
er samtlige registrerede
af april måned. Formanden for Kirkerådet og sekretæren indkald
af dagsorden, tid og sted
medlemmer af menigheden med tre ugers varsel og med angivelse
for mødet.
er det nødvendigt eller
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis Kirkerådet skønn
med tre ugers varsel og
såfremt biskoppen fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske
med angivelse af årsagen til mødet, dagsorden, tid og sted.
af den lokale menighed i
Adgang til generalforsamlinger har alle registrerede medlemmer
af medlemsbeviser fra Det
Den Koptisk-Ortodokse Kirke i det pågældende land eller bærere
18 år. Stemmeret på
Koptisk-Ortodokse Patriakat i Ægypten, såfremt de er fyldt
heden, jf. pkt. 13 og 14.
generalforsamlingen har alene registrerede medlemmer af menig
stemmeflertal blandt
Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt
til fuldmagt.
generalforsamlingens deltagere. Der kan ikke stemmes i henhold
fra biskoppen vedtage en
Generalforsamlingen kan efter forud indhentet godkendelse
lforsamlinger.
forretningsorden gældende for ordinære og ekstraordinære genera

17.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
• Valg af dirigent for generalforsamlingen.
•

Kirkerådets årsberetning .

•

.
Kirkerådets fremlæggelse af revideret årsregnskab for menigheden

•

Forelæggelse af budget.
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•

r til Kirkerådet.
Redegørelse for valg af medlemme

•

Valg af revisor.

•

Indkomne forslag .

•

Eventuelt.

Me nig hed spr oto kol .
skal udvise de trufne
forhandlinger føres en protokol, der
es
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ling
sam
lfor
era
gen
r
Ove
18.
ens medlemmer og
være tilgængelig for menighed
beslutninger. Protokollen skal
.
dirigent og af Kirkerådets formand
godkendes af generalforsamlingens
Un der skr iftb ere ttig ede .
Kirkerådet eller af to
ning af samtlige medlemmer af
fore
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teg
ed
nigh
me
En
19.
kassereren i
s stedfortræder, formanden og
pen
kop
Bis
,
pen
kop
Bis
dt
blan
personer
alle menighedens
kan modtage prokura til at forstå
forening. Menighedens kasserer
r.
daglige økonomiske dispositione
lesskab af tre
dennes stedfortræder eller i fæl
r
elle
pen
kop
Bis
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teg
20. Kirken
oppen.
personer, som er udpeget af bisk
Regnskab og rev isio n.
s af en af Kirkerådet valgt
er kalenderåret. Regnskabet føre
21 . Menighedens regnskabsår
ab med status
samlingen valgt revisor. Arsregnsk
lfor
era
gen
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en
af
es
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rev
kasserer og
angen af marts måned.
skal foreligge revideret inden udg
Vedtægtsændringer.
Koptisk-Ortodokse Kirke
s af Den Hellige Synode for Den
22. Kirkens vedtægt kan ændre
eller af stiftets biskop.

Opløsning og sam me nlæ gni ng.
ens menigheder kan ske
sning eller sammenlægning af kirk
oplø
ens
kirk
om
ing
lutn
Bes
23.
stiftets Biskop . Såfremt en
Koptisk-Ortodokse Kirke eller af
af Den Hellige Synode for Den
todoks menighed,
gning med anden Koptisk-Or
nlæ
me
sam
n
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ses
oplø
menighed
af Biskoppen udpeget,
koptisk-Ortodokse Kirke eller et
Den
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nde
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de i det pågældende
formålsbeslægtet kirkeligt menighedsarbejde, som er hjemmehøren
skandinaviske land eller et andet EU/EØS land.

Dato og underskrift.
Stockholm, den

Oktober 2011

Biskop Abakir

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of
the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that
BISKOP ABAKIR,
has issued and signed the foregoing document.
Stockholm 17.10.2011
200:Fee
Ex officio:
Crowns

j
j.
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