
Vedtekter for 
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge 

”St. Kiril og St. Metodij” 
(gjeldende fra 16.10.2001) 

 
 
 
1. Menighetens navn og adresse 
 
Navn: 
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge 
”St. Kiril og St. Metodij” 
 
Adresse: 
v/ Nikolay D. Nikolov, Enebakkveien 168, 0680 Oslo 
 
Alternativ skrivning av navnet: 
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge 
”Hl. Kiril og Hl. Metodij”. 
 
 
2. Menighetens formål og hensikt 
 
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge er et kristelig 
trossamfunn og gudstjenestefellesskap basert på den kristne 
bulgarsk-ortodokse tro, samt en ideell, frivillig organisasjon. 
 
Menigheten er underlagt Den Vest- og Midteuropeiske Bulgarsk-
ortodokse Kirken som er underlagt den Hellige Synoden i Den 
Bulgarsk-ortodokse Kirken. 
 
Menighetens grunnleggende oppgaver og mål er gjennom guds-
tjenestefeiring og undervisning: 
- å vekke og fordype medlemmenes kristne tro og liv; 
- å lære og oppdra alle sine medlemmer i Guds Ords sannhet, i 

kanonene og i de Hellige ortodokse trostradisjoner; 
- å rette seg etter Den Hellige Ortodokse Kirkens kanoner og 

etter Den Hellige Bulgarsk-ortodokse Kirkens statutter; 
- å, ved sin kanoniske prest utsendt av den Hellige Synoden i 

Den Bulgarsk-ortodokse Kirken, la medlemmene få del i de 
Hellige Mysterier – Sakramentene: 
• den Hellige Dåp; 
• den Hellige Myronsalving – konfirmasjonssalvingen; 
• den Hellige Bot – skriftemålet; 
• den Hellige Eukaristi – nattverden; 
• den Hellige Ektevigsel; 
• den Hellige Sykesalving. 

 
Menighetens kanoniske prest skal utpekes og/eller godkjennes av 
den Hellige Synoden i Den Bulgarsk-ortodokse Kirken. 
 



Menighetens forstander må godkjennes av de norske myndighetene 
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 
 
Medlemmene i menigheten kan ty til de fastsatte kirkelige 
handlinger: dåp, myronsalving, vigsel, begravelse, skriftemål, 
forbønn for døde, bønn om god helbred, husvelsignelse og andre 
bønner og forbønner for forskjellige anledninger. 
 
I økumenisk ånd skal menigheten ha åndelig samkvem med alle andre 
kanoniske øst-ortodokse kirker og broderlig forhold til alle andre 
trosbekjennelser. 
 
Med sin religiøse og opplysende aktivitet skal menigheten oppdra 
sine medlemmer til ærlige og hederlige borgere i det landet de bor 
i, dvs. kongeriket Norge. 
 
Menigheten skal være senter for den åndelige omsorg for alle 
bulgarere som bor i kongeriket Norge. 
 
Menigheten kan engasjere seg i sosiale og kulturelle aktiviteter 
til å opprettholde det bulgarske språket, den bulgarske historie, 
og de bulgarske kulturelle og/eller kristelige tradisjoner og 
skikker. 
 
 
3. Medlemskap i menigheten 
  
Enhver voksen og myndig kristen, samt hans/hennes mindreårige 
barn, er velkommen som medlem i menigheten. Medlemskap i 
menigheten forutsetter at man deler menighetens visjon og mål, 
tro og lære, har tro på Gud, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd, og 
er villige til å underordne seg menighetens ledelse. Det 
forventes også at medlemmene lever et liv i overensstemmelse med 
Den Hellige Bulgarsk-ortodokse Kirkens tro, kanoner og lære. 
Medlemskap bygger også på troskap og deltagelse i menighetens 
virksomhet. 
 
Det søkes skriftlig om medlemskap. Enhver myndig kristen kan 
melde inn sine umyndige barn som medlemmer i menigheten. 
Søknadsskjema om medlemskap sendes til Styret. Alle innmeldte 
medlemmer registreres i menighetens medlemsliste. 
 
Utmelding av menigheten skal skje skriftlig. Utmeldingsskjema 
sendes til Styret. Den som ønsker utmelding utskrives umiddelbart 
fra menighetens medlemsliste. 
 
 
4. Medlemsmøtet 
 
Det bør innkalles til ordinært medlemsmøte en gang i året (gjerne 
i perioden: januar - mars). (Innkallingen skal sendes alle 
medlemmer senest 14 dager før og skal inneholde saksliste og 
eventuelle sakspapirer.) 



 
Saker som ønskes behandlet på medlemsmøtet, sendes Styret minst 
én måned på forhånd (gjerne i desember). Styret fremmer saken(e) 
for medlemsmøtet med forslag til vedtak. 
 
På medlemsmøtet skal det orienteres om Styrets arbeid og aktivi-
teter (årsmelding, osv.). 
 
På medlemsmøtet skal det orienteres om den økonomiske situasjonen 
i menigheten (regnskap, osv.). 
 
På medlemsmøtet kan det velges nye styremedlemmer. Hvert nytt 
styremedlem må godkjennes av det eksisterende Styret. 
 
Det skal ikke være noen begrensninger for gjenvalg av styre-
medlemmer. 
 
Medlemsmøtet kan behandle og vedta vedtektsendringer. 
 
Medlemsmøtet kan behandle saker som Styret legger frem. 
 
Vedtak på medlemsmøtet fattes med simpelt flertall. 
 
Umyndige / mindreårige barn som er blitt medlemmer i menigheten 
ved innmelding av sine foreldre, har ikke stemmerett. 
 
 
5. Styret 
 
Styret velges av medlemsmøtet. 
 
Styret skal lede menighetens virksomhet og se til at organisa-
sjonen drives i tråd med formål og hensikt. 
 
Styret består av fire til seks personer: en styreleder og et 
hensiktsmessig antall (gjerne tre eller fire) styremedlemmer. 
Sekretær- og/eller kasserer-funksjonene og/eller -oppgavene skal 
utføres av en og/eller to personer i Styret. 
 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Styrelederen skal også være menighetens forstander. Forstanderen 
må godkjennes av de norske myndighetene (Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus). 
 
Det eksisterende Styret må godkjenne hvert nytt styremedlem valgt 
av medlemsmøtet. 
 
Regnskapet må godkjennes og underskrives av alle styremedlemmer. 
Ved alle andre anledninger kan styrelederen / menighetens 
forstander representere Styret og/eller menigheten og/eller 
underskrive på vegne av Styret og/eller menigheten. 
 



Styret er vedtaksført når minst tre av Styrets medlemmer er til 
stede. Vedtak på styremøtet fattes med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 
Styret må sørge for innkalling til medlemsmøtet. Styret kan 
eventuelt innkalle til ekstraordinært medlemsmøte. 
 
Videre skal Styret forberede og følge opp saker til og fra 
medlemsmøtet. 
 
Styret kan fastsette medlemskontingent og eventuelle honorarer. 
 
Eventuelt kan Styret bytte ett styremedlem eller velge ett nytt 
styremedlem en gang i året. På medlemsmøtet må Styret orientere 
om dette, og ved eventuelle motforestillinger skal dette 
behandles av medlemsmøtet som forslag fra Styret om valg av nytt 
styremedlem. 
 
Mindre vedtektsendringer kan vedtas av Styret. På medlemsmøtet må 
Styret orientere om dette, og ved eventuelle motforestillinger 
skal disse vedtektsendringene behandles av medlemsmøtet som 
forslag fra Styret om vedtektsendringer. 
 
I tillegg kan Styret kalle inn på sine styremøter representanter 
for menigheten. 
 
 
6. Vedtektsendringer 
 
Medlemsmøtet kan behandle og vedta vedtektsendringer. Vedtak på 
medlemsmøtet fattes med simpelt flertall. 
 
Mindre vedtektsendringer kan vedtas av Styret med simpelt 
flertall på et styremøte. På medlemsmøtet må Styret orientere om 
dette, og ved eventuelle motforestillinger skal disse vedtekts-
endringene behandles av medlemsmøtet som forslag fra Styret om 
vedtektsendringer. 
 
 
7. Oppløsning 
 
Menigheten kan oppløses med minst 3/4 flertall på medlemsmøtet. 
 
Det forutsettes at forslag til oppløsning er sendt medlemmene 
minst to måneder før medlemsmøtet etter forutgående behandling i 
Styret. 
 
Mulig formue skal tilfalle kristne formål bestemt av medlems-
møtet. 


