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§1.

Innledning

§1.1.

Der serbisk ortodokse kirke i Kristiansand har navnet «Hellige Demetrios av
Tessaloniki» (videre i teksten kalt Menigheten). Menigheten omfatter fylkene Aust
Agder, Vest Agder, Rogaland og Hordaland.

§1.2.

Menigheten har eget stempel i rund form med navnet til menigheten både på serbisk
og norsk og med våpenet til den Serbisk ortodoks kirke i midten. Dagen til Hellige
Demetrios av Tessaloniki den 8.november er Menighetens helgendag.

§1.3.

Den Serbisk ortodokse kirke er en episkopal kirke som bygger på biskopsembetet og
er administrativt delt i bispedømmer og menigheter. Biskopen er hovedleder for et
bispedømme, representerer bispedømmet og er ansvarlig for troens praksis i sitt
bispedømme.

§1.4.

Menigheten «Hellige Demetrios av Tessaloniki» er en del av det BritiskSkandinavisk
Bispedømmet med Biskopen som ansvarlig lederen.

§2.

Alminnelige formål

§2.1.

Menigheten er ansvarlig for å praktisere og bringe videre den kristne ortodoks tro i
samsvar med Den gamle testament, Den nye testament, og Den hellige Treenighets.
Alt dette skal foregå i den beste tradisjon til den Serbisk ortodokse kirke.

§2.2.

Menigheten skal alltid engasjere seg for at medlemmer blir sterkere i kristen
ortodoks tro og at de blir mer aktive i samfunnet hvor de bor og arbeider.

§2.3.

Menigheten har sin prest som er velsignet og innsatt i embetet av Biskopen. Presten
er ansvarlig for det åndelige livet i menigheten.

§2.4.

Menigheten har kirkelige bøker som er ført av presten i tråd med den Serbisk
ortodoks kirkes lover og andre relevante forskrifter.

§2.5.

Med hensyn til all aktivitet i menigheten kan presten organisere trosopplæring for
barn og ungdom. I all sin aktivitet i Norge skal menigheten respektere Lov om
trudomssamfunn og ymist anna nr. 25, 130669.

§3.

Medlemskapet

§3.1.

Menigheten består av de myndige medlemmer som er døpt i kristenortodoks tro og
har fast adresse i fylkene som sogner til menigheten.

§3.2.

Medlemskapet er frivillig og hver må signere meldingsblankett personlig med fult
navn og personnr. (11 siffer).

§3.3.

Hvert medlem er forpliktet på følgende verdier:
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§3.3.1.

å respektere Grunnloven til den Serbisk ortodoks kirke og dens presteskap,
dens tro og andre kirkelige regler

§3.3.2.

å bidra til menigheten etter egne evner og representere menigheten på en
verdi måte i samfunnet hvor en arbeider eller bor

§3.3.3.

å delta i gudstjenestene så fremt det er mulig

§3.3.4.

å delta i årsmøte, å velge eller ble valgt i styret

§3.3.5.

å betale årskontingent

§3.4.

Mindreårige barn og barnebarn er også medlemmer i menigheten uten forpliktelser
etter §3.3.

§3.5.

Medlemskapet opphøres ved flytting fra menigheten og bytting av adresse i
folkeregisteret, ved frivillig fratredelse, og ved død.

§4.

Styring

§4.1.

Styring i menigheten er bestemt etter vedtekten på følgende måte:

§4.1.1.

Årsmøte

§4.1.2.

Styret,

§4.1.3.

Menighetens prest,

§4.2.

Årsmøte

§4.2.1.

Årsmøte er forsamlingen av alle medlemmer og finner sted en gang i året, dvs i
februar.

§4.2.2.

Det er mulig å ha et ekstraordinært møte hvis det kreves av:

§4.2.2.1.

minst 50 medlemmer,

§4.2.2.2.

menighetens prest,

§4.2.2.3.

styret

§4.2.3.

Menighetens prest er alltid ordfører i årsmøte. I hans fravær er styreleder
ordføreren.

§4.2.4.

Innkallingsbrev med dagsorden til årsmøte skal sendes til medlemmene 14
dager før årsmøte, og være offentlig publisert på menighetens hjemmeside.

§4.2.5.

Beslutningsdyktig antall for årsmøte utgjør alle tilstede værende medlemmer
over 18 år

§4.2.6.

Votering i årsmøte er med håndsopprekning, og kan også være skriftlig hvis
årsmøtet bestemmer det.
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§4.2.7.

For å fatte en avgjørelse er det nok å ha simpelt flertall av de medlemmene
som deltar i årsmøte. Styret og menighetens prest kan bestemme at det i
ekstraordinære tilfeller kreves 2/3 dels flertall.

§4.2.8.

Styret og menighetens prest har ansvar for å utføre avgjørelser fra årsmøte.

§4.2.9.

I årsmøte skal presten presentere årsberetning mens styreleder skal
presentere regnskap og budsjett. Årsmøte skal avholdes mellom februar og
april, nyvalgt styret skal overleveres alle vedtekter ferdig behandlet og
regnskap for siste året skal være ferdig utregnet.

§4.2.10.

Årsmøte skal velge styreleder og styremedlemmer etter forslag fra presten.
Deltakere i årsmøte kan også foreslå kandidater.

§4.2.11.

Årsmøte diskuterer og avgjør alle økonomiske spørsmål og saker som
overstiger 25% av årsbudsjett.

§4.2.12.

Årsmøte kan etter en spesiell saksbehandlingsgang avvikle menigheten eller slå
sammen menigheten med andre menigheter. For at en slik beslutning skal tre i
kraft må Biskopen velsigne dette.

§4.2.13.

Hvis menigheten blir avviklet skal all eiendom komme under forvaltning av den
Serbisk ortodoks kirke med Patriarken som lederen.

§4.2.14.

Årsmøte velger styreformann, og styre medlemmer på forslag fra presten.
Forslag fra tilstedeværende medlemmer er også akseptabel.

§4.3.

Styret

§4.3.1.

Styret er utøvende organ for årsmøte og driver etter dens avgjørelser og
vedtak. Styret er ansvarlig overfor årsmøte.

§4.3.2.

Styret har 12 styremedlemmer. Menighetsprest er fast styremedlem i kraft av
sitt embete.

§4.3.3.

Det skal tas i betraktning at styremedlemmer skal representere hele sogne, og
skal tas hensyn til likestilling mellom kvinner og menn.

§4.3.4.

Årsmøte skal velge styreleder og styremedlemmer for 6 års periode.

§4.3.5.

I sitt første møte etter årsmøte skal styret bestemme arbeidsoppgaver til
styremedlemmer.

§4.3.6.

Styret skal fatte alle avgjørelser og vedtak med simpelt flertall. I voteringen
hvor det ikke oppnås flertall skal presten ha to stemmer.

§4.3.7.

Styret er ansvarlig for menighetens økonomi. Styret skal ta selvstendige
avgjørelser i økonomiske saker, nok ikke overstiger 25% av menighetens
årsbudsjett.
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§4.3.8.

I samvær med norske regler er styret arbeidsgiver for menighetens prest.
Styret skal sørge for arbeids og bo tillatelse for presten. Styret skal ordne med
forsikring og med arbeidsgiver avgifter.

§4.3.9.

Styret skal avgjøre om lønn og andre vilkår til presten etter avtale med ham.

§4.3.10.

Styret tar kontakt med norske myndigheter på vegne av menigheten.

§4.3.11.

Styreleder og menighetsprest representerer menigheten utad.

§4.3.12.

Styret kan etter behov etablere forskjellige utvalg.

§4.4.

Prest

§4.4.1.

Presten er åndelig leder av menigheten og er ansvarlig for det religiøse liv.
Presten er velsignet og innsatt i embetet av BritiskSkandinavisk Biskop.

§4.4.2.

Presten kan bli innsatt i embetet fast eller midlertidig. Han er påbudt å bo
innafor menigheten.

§4.4.3.

Hvis presten kommer til å ha et lengre fravær og hindret fra å utføre sine
oppgaver, kan styret søke om at Biskopen skal finne andre personelle
løsninger.

§4.4.4.

Prestens embete opphøres ved døden, ved pensjonering, etter eget krav, etter
avskjed av Biskopen, og etter dom til den Serbisk ortodoks kirkes domstol. Med
2/3 dels flertall kan årsmøte foreslå opphør av prestens embete for Biskopen
Kun Biskopen har myndighet til å bekrefte eller avkrefte forslaget.

§4.4.5.

I sitt religiøse og åndelige virke er presten selvstendig og bare ansvarlig for
Biskopen.

§4.4.6.

Presten skal alltid fungere som ordfører i årsmøte og er fast medlem av styret.
Han har medansvar for styrets virksomhet.

§4.4.7.

Hvis en avgjørelse fra årsmøte eller styret er av en slik art at det truer eller
hindrer menighetens vanlige virksomhet, har presten myndighet til å sette til
side slike avgjørelser og melde saken til Biskopen for hans endelige avgjørelse.

§4.4.8.

I kraft av sin tjeneste skal presten ta være på de følgende verdier:

§4.4.8.1.

å lede gudstjenestene etter Bibelen, og etter skikk og regler til Serbisk
ortodoks kirke,

§4.4.8.2.

å preke Guds ord til medlemmer både i kirken og på andre tilsvarende
steder,

§4.4.8.3.

å behandle alle medlemmer på en likeverdig måte, oppfølge
medlemmer hjemme, på sykehus, og i fengsel,

§4.4.8.4.

å være et forbilde for medlemmene ved sin oppførsel i samfunnet,

§4.4.8.5.

å føre bøker og registeret til menigheten, utgi dåps og vigselsattest
både på serbisk og på norsk språk,
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§4.4.8.6.

å rapportere om register til årsmøte og til Biskopen,

§4.4.8.7.

å planlegge gudstjenester for 6 eller 12 måneders periode,

§4.4.8.8.

å etablere trosopplæring for barn og unge.

§4.4.9.

§5.

Presten representerer menigheten overfor norske myndigheter og overfor
andre trossamfunn i Norge.

Overgangsregler

§5.1.

Menigheten er registrert i norsk foretaksregister, og har org. nummer. Menigheten
har eget bankkontonummer.

§5.2.

Menigheten er en juridisk person/rettssubjekt med evne til å påta seg forpliktelser og
rettigheter i kommersielle og finansielle saker.

§5.3.

For alle sine forpliktelser er menigheten ansvarlig med egen kapital. Medlemmer og
prest er ikke økonomisk ansvarlige for ovennevnte.

§5.4.

Inntekten til menigheten kommer gjennom årlig tilskott fra staten og kommune etter
loven, årlig betalt kontingent fra medlemmer og gjennom forskjellige gaver og
donasjoner.

§5.5.

Forandringer av disse vedtekter kan foreslås av medlemmer i årsmøte, av styret og av
prest. Bare årsmøte kan avgjøre om endringer etter votering.

§5.6.

Vedtektene er vedsatt med 2/3 dels flertall av medlemmene i årsmøte. Vedtekt trer i
kraft etter avstemning.

§5.7.

Vedtekt skrives både på serbisk og på norsk, og begge kopier er like gyldige. Norsk
kopi sendes til norske myndigheter for registrering. Serbisk kopi sendes til Britisk
Skandinavisk Biskop for velsignelse.
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