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Menighedens constitusien 

 
§ 1. 

 
Vor menigheds navn skal vore: St. Pauli norsk evangelisk – lutherske Menighed, Red 
Lake Pennington Co., Minnesota 
 

§ 2. 
 
Denne menighed anerkjender Guds hellige ord, aabenbaret i det gamle og nye testament – 
tis kanoiske böger, son eneste kilde: regel og rettesnor for tro, lore og les. 
 

§ 3. 
 
Vi vil i et og alt holde fast ved den ogte, gamle evangelisk – lutherske lore, for di den er 
hentet fra Guds ords rene kilde. 
 

§ 4. 
 
Menigheden bekjender sig til den lutherske kirkes symbolske böger, fordi disse giver en 
ren og uforfalsket fremstilling af den i Guds ord indeholdte lore. 
 
Disse symbolske böger er:  
 
1. Den Apostoliske troesbekjendelse 
2. Den niconske broesbekjendelse 
3. Den atleanasianske troesbekjendelse 
4. Den Augsburgske konfession, eller den troesbekjendelse, som blev over leveret 

Keiser Karl den 5th paa rigsdagen i Augsburg Aar 1530. 
5. Den Augsburgske konfessions apologe 
6. De Schmalkardiske artikler 
7. Dr. Marthin Luthers lille katekismus 
8. Dr. Martin Luthers store katekismus 
9. Konkordieformelen 
 

§ 5. 
 
Denne Menighed vil ikke kalde eller bruge nagen som Prest eller Sjolesörger, med 
mindee denne er rettelig prövet, ordentlig kaldet og Kirkelig indviet til det geisllige 
embede og med mindre han har forpligtet sig paa alle den hellige skrifts Kanonisk böger 
som Guds aabenbarede ord, og paa de derof oftedede symbolske böger som er opregnede 
i paragraf 4. Frem for alt maa han alstemme vor ovenstaaende lore og bekjendelse og 
tillige beflitti sig paa al foregaa Menigheden med et godt exampel, samt vore tro i sin 
gjerning baade mod store og smaa. 
 



§ 6. 
 
De gudstjenstlige hanlinger i Menigheden skal udfores i overensstemmelse med den 
Norske kirkes ritual af 1685 og Alterbog of 1688, dog disse saaledes modificerede som 
Menigheden paa grund af omstemdighederne maatte finde det tjenligst at bestemme. 
 

§ 7. 
 
Den, som onsker at slutte sig til Menigheden henvender sig til Menighedens Prest der 
indhenter og medeler de fornödne oplysminger. Til en voxen persons oplagelse Kroves. 
a) At vedkommede maa vore döbt med in Krestilig daab, b) have i det mindste saa megen 
Kresten-domskunskab, som der Kroves af en Confirmant, c) ikke ligge i mogen aabenbar 
synd, men beflitte sig paa en Krestelig vandel, d) vedtage Menighedens grundregler samt 
rette sig efter de beslutninger, som fattes af Menigheden saa fremt de ikke strider mod 
Guds ord og lade sig i brodelig Kjerlighed formane naar han maatte have feilet. 
Menighedens Prest fremfören ansogningen ved meste Gudstjeneste eller Menighedsmöde 
for Menighedens og ded det förste Menighedesmöde efter in Imeldelsen skal ansägeren 
optages i Menigheden hvis han er tilstede og tilstemmer Menighedens grundregler. Paa 
disse grundreglers spörgsmaal skal ansögeren svare lydelig “Ja”. Derpaa afstemmes med 
almindelig Akklamation. Derpaa skal presten önske den optagne velkommen og 
henvender Kortelig til havn og Menigheden nagle formanings ord om Kresteligt samvor 
arbejde i tro og kjerlighed. Skulde det ved optagelse af nye Menigheds-medlemmer vise 
eller indtroffe, at der ikke var enstemmig hed, da udsettes med vedkommendes optagelse, 
til et penere möde. 
 

§ 8. 
 
Et Menighedslems pligter er: 
 
a. Ved Guds naade at vogte sig for al synd og forargelse og derimod beflitte sig paa en 

krestelig vandel 
b. med andagt og flid, at bruge de hellige mademidler til troens opvekkelse og forogelse 

samt kjerlighedens besyrkelse 
c. tage del i Menighedsmöderne, for ogsaa derved at fremme Menighedens videre 

opbyggelse 
d. fra sin Konfirmation of bidrage efter evne til Menighedens udgifter samt til Guds 

kirkes bevarelse og udbredelse, ligesom Herren har laert os at bede: “Til komme dit 
rige.” 

e. Arbejde med til, at der kan bestoa en broderlig kjorlighed og fortrolighed mellem 
Prest og menighed samt indbyrdes mellem Menighedens medlemmer, i det enhver 
hjelper til med sin soregne maadegave. 

 
§ 9. 

 



Menigheden afholder hvert Aar sit Arlige menighedesmode til valg af trustees og andre 
embedsmand, Menighedens trustees skal forestaa dens ökonomiske anleggender saa 
ledes, som det af menigheden paa legges dem. 
 

§ 10. 
 
Foruden navnte aarsmöde kan ogsaa Menigheden afholde möde saa afte som den finder 
det Tjenligt. Tilsigelsen of disse Menighedsmöder bekjantgjores af Menighedens Prest, 
paa den forogaaenple Gudstjeneste eller bekjentgjorelsen undertegnet of ham. 
 

§ 11. 
 
Hvis en Majoritet af Trustees eller 10 stemmeberettige menigheds lemmer Skriftligt til 
Presten begjerer et Menigheds möde afhaldt i en vis apgiven dag, da er Presten forpligtet 
til at sammenkalde möde. Hvis da Presten unlader eller nagter at sammenkalde mödet, 
kan en af Trusteeserne paa skriftlig forlangen de sammenkalde mödet. Hvis i prostens 
fravor en Sag, som ikke kan opsattes, Krover ofholdelse, of et Menigheds möde, da kan 
Lette Sammenkalds af en Majoritet of Trustees. Denne paragraf gjolder kun med den 
forstaaelse, at mödet ikke kan afholdes for efter 3 dages forlob, efter at bekjendtgjorelsen 
har naaet til alle Menighedens steemeberetlige med lemmer. 
 

§ 12. 
 
Menighedsmöderne ledes i regelen of Presten som. i formann. i Prestens fravor, eller kvor 
soregne omston---- hedes gjor det önskeligt, kan menighedens u—olge en anden 
formann. 
 

§ 13. 
 
Menighedens i --- hell—hvor den höre--- magt i den ydre og indre forvaltning af alle 
kirkelige, og menighedens an—jender. Dag har ikke Menighed—ret til at ordne elle 
bestemme moget somhelst mod Guds ord – symbolske böger. Gjor den dett- La er alle – 
ordninger og bestutninger ugyldige. 
 

§ 14. 
 
Ret til at tals og stemme i Menighedsmöder har kun de mandlige menighedslemmer, som 
a) er 21 Aar gamle, b) bedrag Aarlig til menighedens udgifter forsaa vidt de ikke af 
Menigheden er fritagne der---. Den, der i et hedt Aar intet har bedraget til menigheden. --
--ter har derved mistet sin stemmeret, c) ikke af menigheden er tagen i kirketugt, d) ikke 
efölge menigheds – lutning er af andre grund --   --ted s---- ret. 
 

§ 15. 
 
Det er menighedslemmernes pligt at deltage i menighedsmöderne. De som ikke möder, 
kan ikke udöve sin stremmeres min maa finde sig i de mödendes beslutninger. 



 
§ 16. 

 
Sore eller samvittighedsporgsmaal kan ikke afgjores ved stemmingivning, men alene 
efter Guds ord vor Kirkes symbolske böger. 
 

§ 17. 
 
To trediedeles stemmeflerhed udkrove a) ved valg af Prest og Skolelorer, efter at 
menigheden fuorst er bleven enig om kandidater för valget, b) ved mogtelse eller 
indvilgelse af tale og stommeret c) ved forandring eller tillog til menigheds-ordningen. i 
vanskeligere sager bor menighedens söge raad has erfarnt og fromme troes brodre. 
Foresten ofgjöres andre sager med simpel stemmflerhed, og vis stemmerne er lige delle, 
efter at alle tillege med formanden har stemt, da skal en, som formanded dertil udnovner, 
iblinde trokke en stemmeseddel ud, og de ovrige stemmesedler tolles am igjen. 
 

§ 18. 
 
Til trustees og andre tilidsposter skal kun volges saadane of menigheden som er dygtig 
der til baade i praktiske og Kristelige erkjondelse, saadaa ne mond som viser iver og 
nidkjorhed for Guds ord, og ere flitige til at hore ordets affentlige prodiken og bruge 
Herrens Nadvore. 
 

§ 19. 
 
Alle menighedens embedsmond kan i kristelig orden afsottes eller afskjediges fra sit 
embede. Grundet aarsag til at afsatte prost og skolelorer er haardnakket og trods 
formaning fortsat fastholden ved falsk lore, forargeligt liv eller fortsottig utroskab i 
embedsförelse. 
 

§ 20. 
 
Det er ethvert konfirmeret menigheds lemspligt efter evne at Eidrage til opholdelse af 
kirke og Skole og afbetaling of menighedens gjeld hvis menigheden har saadan. Hvis 
mogen i et Aar intet Eidrager til menighedens udgifter, og ikke paa grund af fattigdom 
fretages of menigheden, da skal in saadan -roderlig formanes. 
 

§ 21. 
 
Hvis et menighedslem averenstemmende med Guds ord udelukkes af menigheden da har 
en saadan ingensom helst rettigheder i menigheden, og fortaber al sin rot til menighedens 
eiendom, saaledes og med den, som udtroder af menigheden. 
 

§ 22. 
 



Skulde, hvad Gud i Naade forbyde, en splittelse opstaa i denne menighed, da skal al 
menigheden, löser og faste eiendom tilhore den del som foruden at Elive tro mod denne 
menigheds ordning holder fast ved Guds ord, og de symbolske buoger samt Krover, at 
Prest og Skolelorer forpligter sig paa disse. Under saamanne sagers behandling, som er 
navnte i denne paragraf, gjelder ikke majoritet of de tilstedevorende, min der maa vore 
majoritet of alle menighedens stemmeberettige medlemmer. 
 

§ 23. 
 
Af disse paragrafer skal folgende vare uföanderlige: 2-3-4-5-13-16-19-21-22 samt 
norverende paragraf. De övrige paragrafer kan forandres eller nye gjores, dog maa slige 
forandringer eller tillog aldrig stride mod nagen af de inforander lige § og heller ikke 
afgjores uden alene paa det regelmossige Aarsmöde efter at forslag derom er skriftlig 
fremlagt ved et mindst 2 maaneders forud afholdt Guds-tjeneste. 
 

§ 24. 
 
Denne menighedsordning troder i krapt fra og med dens antagelse. 
 
Ende 
 
Copiet by P. T 
Sekretor 



 
Menighedens Medlemmer i St. Pauli Menighed: Polk Co. Minn. 
 
1.  Gilbert Skjerva med Kone , 3 Barn 
2.  John Skjerva, Enkemand. Optat i Menighedenden 26th Nov 1894, udflytted af 

Menigheden Den 9th Dec 1899 
3. Gilbert Anfinson, Kone, 1 Barn. Avgaaet ved Döden 1 August 1898. Gilbert 

Anfinson hans Enke Död og –et börn til- 
4. Tollef Erikson, Enkemand, Börn, Optaget i Menighedenden 2 December 1896. Mrs. 

Erickson Död – bage i Menigheden 
5. Ole Pederson, Kone, 2 Börn, Optaget i Menighedenden 3 Jan 1895 
6. Pete Paulson, Kone, 6 Börn, Optaget i Menighedenden 3 Jan 1895, betragtes son 

udeforstaaende ved sin egen opforsel 9th Dec. 1899 
7. Ole Torkelson, Kone, 3 Börn, betragter som Staaender 
8. Ole H. Jim Braatten, moder og 2 Söskude, Ole H. Braaten livgaaet ved Döden den 

21 Juli 1899. Enke og tre börn tilbage i Menigheden 
9. Hans Fredrikson, Kone, 5 Börn, Optaget i Menighaden, 2nd Jan 1896 
10. Peter Stene, Kone og son, betragtet som uden forstaaende of Menigheden 
11. Pete Simondson, Kone, 5 Börn, udflyttet af Menigheden den Jan 12, 1901, optat 

sam medlemmer i Menigheden a July 1894, Jan 2nd 1907 udflyttet af Menigheden 
12. Anders A. Odegaard, Kone, 4 Börn, optat som medlemmer i Menigheden den 3rd 

January 1895 
13. Alek Arveson, Kone, 1 Barn, udflttet af menighden 
14. Mrs. Skone Enke, betragtes som udgaaet af Menigheden, avgaaet ved Döden 
15. Halvor Johnson, Kone og datter, udflyted af Menigheden Jan 12th 1901 
16. Peter Tüne, Kone, 4 Börn, af betragtes, som udgaaet af menigheden ved sit ege- 

forhaaddy til samme efter Dec 8th 1902, optat som medlemmer i Menigheden den 
4th February 1896 

17. Lars Lökken, Kone, 5 Börn 
18. Hans Amundson, Kone og sön 
19. Halvor Thortveth, Kone, 2 Börn, optat som medlemmer i Menigheden, 1896 
20. Halvor Hostvet, Kone, 6 Börn, Betragtes som end udflyget af Menigheden Staande 

Medlamm, optat som medlemmer i Menigheden den 4th February 1896 
21. Pete Nelson, Kone, og sön, optat som medlemmer i Menigheden, 1896 
22. Cornelius Oien, kone og 2 Börn,optat som medlamer i Menigheden, 4th Mars 1899 
23. Ole Helgesen, Kone og 1 Adoptivsön, optaget som Medlamer i Menigheden, 13th 

Januar 1901 
24. Fredrik Sjerva og 1 Datter, udflytted, optaget som Medlamer i Menigheden, 7th 

April 1901 
25. Halvor O. Viken med Hustru , optat som Medlamer i Menigheden, 26th December 

1902 
26. Antallet af betalende Medlamer indien – Menigheden 14 Stykken den 14th 

December 1903 
27. Christ Moe, Kone, 3 Börn, optaget som medlamer i Menigheden 2th May 1904 
28. Ole Valsvik, Kone og et barn, optaget i Menigheden den 21th Januar 1906 



29. Ole Hestekind og Sön Andrew, Samt – Döttre Tild—gen--, Menigheden den 23rd 
Mai 1909. 

30. Tobias Stene med Hustru og to Börn og forældre, Menigheden den 23rd Mai 1909 
31. Anfin Torkelson og Hustru, Menigheden den 13th Dec 1909 
32. Martin Lökken og Hustru, Menigheden den 13th Dec 1909 
33. Torgrim Jorgensen med Familie, Menigheden den 11th Sept 1910 
34. John Kval med Familie, Menigheden den 26th February 1911 
35.  Ole og Jörgen Larson, Brödre, Menigheden den 17th April 1911, Ole Larson Död 

19th Oct 1911 
36. Mr. Ole Viken og Hustru, Menigheden den 23rd Sept 1911 



 
Subskribtion til Kirke i St. Pauli Mgh. den 21th Jan [18]99 
 
1. A. Odegaard $10.00 Paid 
2. Tolef Erikson $10.00 Paid 
3. Pete Nelson $ 6.00 Paid 
4. Hans Amundson $10.00 Paid 
5. Peter Thune $ 6.00 Paid 
6. Halvor Torstveit $10.00 Paid 
7. Hans Fredrikson $10.00 Paid 
8. Ole Pedersen $15.00 Paid 
9. John Skjerva $10.00 hvir bas at hr ells--- 
  _______ 
  $87.00 
10. Jim Braaten $10.00 
  _______ 
  Total  $97.00 



 
Menighedens Medlemmer Staaende Medlemmer Jan 1, 1912 
 
1. Ole Peterson, Kone og 2 Börn, Optaget i Menigheden den 3rd Jan 1895 
2. Anders A. Odegaard, Kone og 4 Börn, Optaget i Menigheden den 3rd Jan 1895 
3. Ole Thorkelson, Kone og 3 Börn, Optaget i Menigheden den 3rd Jan 1895 
4. Tollef Erickson, Optaget i Menigheden den 2nd Dec 1895 
5. Mrs. Kari Braaten og sön Arne, Optaget i Menigheden den 2nd Jan 1896 
6. Hans Fredrickson, kone og 5 Börn, Optaget i Menigheden den 2nd  Jan 1896 
7. Lars Lokken, kone og 5 Börn, Optaget i Menigheden den 4th Feb 1896 
8. Hans Amundson, Kone og Sön, Optaget i Menigheden den 4th Feb 1896 
9. Halvor Torstveit, Kone og 2 Börn, Optaget i Menigheden den 4th Feb 1896 
10. Halvor J. Hostvait, Kone og 6 Börn, Optaget i Menigheden den 11 Oct 1896 
11. Peter Nelson, Kone og Sön, Optaget i Menigheden den 11 Oct 1896 
12. Cornelius Oien, Kone og 2 Börn, Optaget i Menigheden den 4 March 1899 
13. Ole Helgeson, Kone og Adopt Sön, Optaget i Menigheden den 13 Jan 1901 
14. Halvor Wiken, Kone og 1 Sön, Optaget i Menigheden den 2 Dec 1902 
15. Ole Valsvik, Kone og 1 Barn, Optaget i Menigheden den 21 Jan 1906 
16. Ole Hestikind og sön Anders og Dotre Gine og Tillie, Optaget i Menigheden den 

23 May 1909 
17. Tobias Stene og 2 Börn, Optaget i Menigheden den 23 May 1909 
18. Anfin Torkelson og Kone og Forældre, Optaget i Menigheden den 13 Dec 1909 
19. Martin Lokken og Kone, 3 Börn, Optaget i Menigheden den 13 Dec 1909 
20. Torgrim Jorgenson og Kone, Optaget i Menigheden den 11 Sept 1910 
21. John Kval med Famelie, Optaget i Menigheden den 26 Feb 1911 
22. Jörgen Larson, Optaget i Menigheden den 17 April 1911 
23. Ole Viken og Kone, Optaget i Menigheden den 23 Sept 1911 



 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli norsk evangeliske-luthereske Menigheds Aarsmöde af holdtes i Skolehuset den 
3rd Januari 1895. Ved modet fungerede Pastor Evensen som formand og Pete Paulson 
som Sekretor. 
 
Mr. A. A. Odegaard med kone og 4 Börn blev aptat som medlemmer i Menigheden. 
Konstitutionen blev aplest af formanden og vedtaget af menigheden i St. Pauli Menighed 
faddrer betjening fra Thief River Falls menighed antaget. 
 
Til Trustees valgtes folgende: 
 
A. A. Odegaard, Trustees for 3 Aar 
Gilbert Skjerva, Trustees for 2 Aar 
Pete Paulsen, Sekretor for 1 Aar. 
Ole Pedersen, Kasserer for 1 Aar. 
 
John Skjerva kirkesanger paa ubestemt tid forestaaet at menighedens regelmessige 
Aarsmöde skal afhodes i försten af December, inden sluten af December skal al Preste 
Lön inbetales til Trustuserne og enstemig antaget forestaaet at hvert Hemmeberetigt 
menigheds medlem – eller Familie – forsörger betaler Aarlig $3.00 i Preste-lön antaget 
A. A. Odegaard er foreslaaet som udviser for Gravsted, for menigheden, der som ikke 
Gravplasen bliber udlagt i Loter til menighedens tilhorende Famelier, “men udvise 
Gravstid til de ikke til horende i menigheden som vil begrave sine” men fordre 50 cent 
for ver Grav enstemig antaget. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
P. Paulsen, Sekretor 
 
Copied by Pete Semonson 



 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli norsk evangelisk-lutherske Menigheds – Aarsmöde afholtes i Skolehuset den 4th 
February 1896. 
 
Mödet aabendet med Bön og sang af Pastor i. T. Aastad som Forman. P. Semanson er 
foreslaaet og understötet som Sekretor for et Aar enstemig antaget. Indmelt som 
medlemmer i Menigheden den 4th Februar 1896: 
 
Halvor Johnson med Kone og Datter 
Peter Thune med Kone og 4 Börn 
Lars Lökken med Kong og 5 Börn 
Hans Amundson med Kone og son 
 
Gunder Torgersen, Knut Finstad, and Mikkel Seland optat som raadgivende medlemmer i 
Menigheds mödet. Tollef Erikson er foreslaaet og understötet som en af Menighedens 
Trustees paa 3 Aar: 
 
Hans Fredrikson er foreslaaet og understootet som Kaserer for et Aar. Enstemig antaget 
foreslaaet og understötet at aptage en Koleckt paa neste gustjenste til dækkelse af 
udgifterne for en menighed protokol og Bog for Kasereren. Enstemig Antaget foreslaaet 
og understötet at en Komite af 3 Mend bliver udevnt til overordnede for arbejdet paa 
Menighedens Gravplas. 
 
Komiteens Formand er A. Odegaard, Alex Arveson, Hans Amundson.  A. Odegaard er 
foreslaaet og understötet som Sondagskolelorer. Enstemig antaget foreslaaet og 
understötet at ver slemeberettig medlem af Menigheden betaler for det henrundne Aar 
1895 $2.00 i Prestelön foreslaaet og understötet af ver Famelieman betaler $3.00 og der 
Ungkarl $1.50 i Prestelön det kommende Aar 1896.  Enstemig antaget. 
 
Foreslaaet og understötet at al Prestelön er inbetalt til Tursteeserne og overlever et 
Kaseren inden slutten af December 1896. Enstemig antaget foreslaaet og understötet at 
vort neste Aarsmöde bliver afholt i den förste halv del af January 1899. 
 
Enstemig antaget foreslaaet og understötet at Menigheden bruger Lanstad og Synodens 
felles antaget. 
 
Paa forslag havedes mödet. 
 
Copied by P. Semonson, Sekretor. 
 
Menighedens Embedsmond er, Trusteeser: 
 
Gilbert Skjerva til 1897 
A. Odegaard til 1898 



Tollef Erikson til 1899. 
Hans Fredrikson, Kaserer 1 Aar 
Pete Semonson, Sekretor 1 Aar. 
 
P.S., Sekretor 



 
Referat over Menighedens Aarsmoder 
 
St. Pauli Norsk evangelisk-lutherske Menigheds Aarsmöde afholtes i Skolehuset den 1st 
January 1897. 
 
Mödet aabnedes med sang og Bön af Pastor i. T. Aastad som formand. Ole Hestekind, 
Pete Sanders, Charley Kron optat som raadgivende medlemmer i mödet. Dernest blev 
Sekretorens Referat optest og Antaget inforandret. 
 
Valget af Embetsmend.  Pete Nilson foreslaaet og understötet som Menighedens Trustees 
paa 3 Aar – antaget Pete Simonson foreslaaet og understötet som Menighedens Sekretor 
for 1 Aar – antaget Halvor Thortweth foreslaaet og understötet som Menighedens Kaserer 
for 1 Aar – antaget foreslaaet og understötet at al Prestelön inbetales til Trusteeserne og 
overleveret Kaseren iden mitten af December.  Antaget foreslaaet og understötet at en 
Komite & Mand bliver udnevnt til Overordnede over arbejdet paa Menighedens 
Gravplas.  
 
Komiteens Formand er i: A. Odegaard, II. Hans Amundson, III. Peter Thune. 
 
Antaget foreslaaet og understötet at de uden for Menigheden som forlanger Gravplas 
betaler $1.00. A. Odegard er foreslaaet og understötet som Menighedens Kirkesanger 
antagt John Skjerva og A. Odegaard er foreslaaet som Sondayskolelorere. Antaget 
foreslaaet og understötet at Presten besteminer vor gustjenesterne enten bliver i ostre eller 
vestre Skolehus. Antaget foreslaaet og understötet at St. Pauli Menighed begjorer 
optagelse i den Norske Synode og Menigheden tilstemme Synodalforfatningen. 
 
Paa forslag havedes mödet. 
 
Menighedens Embetsmand, Trustees: 
 
A. A. Odegaard til 1898 
Tollef Erickson til 1899 
Pete Nilson til 1900 
Halvor Thorstveit, Kaserer 1 Aar 
Peder Simonson, Sekretor 1 Aar 
 
Peder Simonson, Menighedens Sekretor 



 
Referat over Menigheden Aarsmöde 
 
St. Pauli norsk-evangelisk lutherske menigheds Aarsmöde afholtes i Braatens Skolehus 
den 28th December 1898. 
 
Modet aabnedes med sang og Bön af Pastor i. T. Aastad som Formand. Dernest blev 
Sekretorens referat oplest og antaget uforandret. Jorgen Thvetin &^ ole Hesteking optat 
som raadgivende Medlemmer i mödet. 
 
Valget af Embetsmend: 
 
A. Odegaard gjenvalgt som Menighedens Trustees paa 3 Aar. 
Halvor Thortvet gjenvalgt som Menighedens Kasserer paa 1 Aar. 
Peder Simonson gjenvalgt som Menighedens Sekretor paa 1 Aar. 
 
Gravplas komiten: 
 
Komiteens Formand, i. A Odegaard, II. Hans Amundson, III. Peter Thune 
 
Foreslaaet og understötet at Halvor Thortvet optar en kolekt til at dakke udgefterne paa 
Menighedens gravplas.   
 
Sondagsskolelorere 
 
John Sjerva er foreslaaet unerstottet som Sondagsskolelorer.  Ole Hesteking er foreslaaet 
understötet som hjelpelorer A. Odegaard er forblaaet understötet som Sondayskolelorer 
Jacob Amundson er foreslaaet og understötet som hjelpelorer.  Antaget foreslaaet og 
understötet at Sekretoren optar in Subskribtian til Prestelön Subskribtionen belob sig til 
$46.00. 
 
Foreslaaet og understötet at Menighedens Sekretor tillskriver Missions Komiteens 
Formand og beder Missionen om hjelp til Prestelön. 
 
Paa forslag havedes Mödet 
 
Menighedens Embedsmend, Trustees: 
 
Tollef Erickson til 1899 
Pete Nilson til 1900 
A. A. Odegaard til 1901 
Halvor Tortweth, Kaserer 1 aar 
Peder Simonson, Sekretor 1 aar 
 
Peder Simanson, Menighedens Sekretor 



 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Norsk Evangeligske lutherske Menigheds Aarsmöde Afhaaltes i Braatens 
Skolehus Den 21st January 1899. 
 
Mödet Aabnedes ved Pastor Aastad som Formand med Skriftlasning og bön Hvorefter 
Formanden gav en oversigt over Forhaaldene i Menigheden samt om sin hvirksom hed 
inden samme hvorefter Seckretarens Raport blev Oplast og enstemnig Anlaget Dernast 
blev Vaglt en hjelpe Seckretar fordi Menighedens Seckretar ved Sygdom var hindret fra 
at vare tilstede. Der paa blev kasserens Raport oplast og Antaget enstemag samme Raport 
at Der i Det forlöbne aar var indkomen i Mellem en 38 eller 40 Daler i karen samlidigt 
Oplyste Formayden at han havde tilgode ca. 44 Daler af Menigheden som endmusikk var 
indkomet samt udtalte han at han hjerne vilde like at vide hvad Menigsheden agtede at 
gjöre med samme hvorefter Mr. Odegaard som gsavplas komittens Formand Oplyste at 
Menighedens Sjöde paa Gravplasen nu var Recorded Gamhi hans bisidelse Desnast blev 
–es forhanlet om at bygge en kirke inden Menigheden og det blev da Beslute et at man 
skulde begynde med at arbiede for samme i den Anledning Tilböd Hans Amundson at 
sjenke 1 ½ Aere (land) hvor af Mi—hen Aere med hoiet tört land i det Sydostelige hjörne 
af Den Sydostelige quarter i Sec 25 – Township 158, Range 42, som byggeplads for 
kirken samme Tilbud blev med – 
 
Tak modtaget af offenig heden Dernæst blev der Optaget en Supskripsjon hvorved 
indkom omstromt Hundre Daler Disse tilsammen med hvad Kvinde Foreningen i 
Menighedens Vestre del havde hvis som Den var Villig til at sjenke det og hvad man da 
ellers kvinde opdrive ved Supskriptsjon anlog man vilde gaa langt til at avhjelpe Dette 
savn in den Menigheden fölgende Subskribsjons. 
 
Komitte blev nedsat: Ole Pedersen, John Sjerva, Peter Nilson. 
 
Dernæst blev nesat en fem mands komitte til Bygnings komitte hois Medlammer er 
fölgende. 
 
Peter Nilson, Hans Fredrikson, Jacob Amundson, Ole Pederson, andrew Odegaard. 
 
Det blev nu Bygnings komitten pa alagh at udarbiederen plan som kande være best og 
billigest samt see til at der blev skafet tilveie Sten og foundations timbers paa bygning: 
Plasen som enfiver av de tilstedeværende laavede at njelpe til med lit hver Der paa blev 
der optaget en Subscribtsjon til Preste Lön hvor ved indkom Ca 38 Daler hvor paa der 
blev valgt Embedsmand Tölgende blev Valgt: 
 
Halvor Tortvet hjem valgt som kaserer for 1 Aar. 
Tollef Erickson, hjen valgt som Trusttee for 3 Aar. 
Jacob Amundson: Valgt som Seckretar for 1 Aar. 
 



Dernost blev det besluket at avhaalde et ---- Menigheds Möde Den 7 Mars kl 1 
eftersmiddag for videre at forhanle de forsjelhge ting etfödes blev haa forslag havet  
 
Af Formanden med Herrens Bön 
 
Menighedens Embedsmand, Trustees: 
 
Tollef Erickson = 1902 
Andrew Odegaard = 1901 
Peter Nilson = 1900 
Halvor Tortvet, Kasserer 1 Aar 
Jacob amundson, Sekretor 1 Aar 
 
Jacob Amundson, Menighedens Seckretor 



 
Referat af Menighedens Möder 
 
St. Pauli Norsk Evangelisk Luthersk Menighed Afhaalt Menigheds Möde i Bratens 
Skolehus Den 4th Mars 1899. 
 
Mödet aabneds med Skrift Lasning og bön af Pastor Aastad som formand hvor efter 
Mödet erklæredes for aabnet og ordet frit af fornanden som henledede Menighedens 
opmarksomhid paa hensiglen med dette Möde. Sekretorens Referat bleev oplast af 
Sekretoren og enttemig Antaget uforandret. 
 
Foreslaaet og understötet at begynde med at Lagge grund maren til Kirken snarest muligh 
antaget. 
 
Foreslaaet og understoted at bygge Kirken 26x44 Antaget. 
 
Foreslaaet og understotet at overlade til bygnings Komiteen at bestersne maas man skal 
begynde at bygge Kirken Antaget Enstemenig. 
 
Paa forslag hovedes Mödet 
 
Jacob Amundson, Menighedens Seckretor 
 
P.S. foreslaaet og understotet at optage i Menigheden som medlam Cornelius Oien og 
kone Antaget Enstemig 



 
Referat af Menighedens Möder 
 
St. Pauli Norsk evangeliske Menighed afhaalt Möde i raatens skolehus Den 9th Juli 1899. 
 
Mödet kaltes til orden ved formande som oplastet en skrivelsed fra formanden paa et 
Möde af Synode Prester som var bleven avhaap i Grand Forks, N.D. for en tid-siden 
hvori opfordredes af St. Pauli Menighed at den skulde give sin Prest Permisjon til at 
varetage et embede som han var bleven Valgt til paa dette Möde og efter forslag blev den 
nödvendige Permisjon givet enstemmig Antaget. 
 
Foreslaaet og understotet blev denart at Bygningskommiteen skulde gaa til værks med at 
faa grundmiren til Kirken lagt snarest mulig Enstemmig Antaget 
 
Paa forslag hovedes Mödet 
 
Jacob Amundson, Menighedens Seckretor 



 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Norsk Evangeligske Lutherske Menighed Afhaalt sit Aarsmöde i Braatens 
Skolehus den 9th December 1899. 
 
Modet aabneds med Sang skrift Lasning og bön ved Pastor J. T. Aasted som formand 
dernæst blev Seckretarens Rapport fra siste möde oplast og antaget uforandret Dernæst 
blev Kasserens Rapport oplast og antaget Enstemmig Hvor paa Mr. John sjerva forlangte 
ordet og udtalte at han paa grund af forandret ophaaldsted ikke langre kunde staa i 
Menigheden smut takkede han for samværet saa langt og formandede en hver til at leve et 
samt kristeligs Liv samt oplyste han at han havde samlet Ca. $11.00 Daler til kirken og 
som han skulde sende saasmart som Kirken Paabegyntes tilsluh önskede han Menigheden 
og Den medlemmer en god og lykkelig fremtid Hvor paa Pastor Aastad svarede i faa og 
velvalgte ord takkeende han for hvad han havdendretted for Menigheden og önskende 
ham tillykke Paa sin mye Plads derefter foretogs valg af Embedsmand i menigheden Mr. 
Pete Nilson Jenvalgtes som Trusttee for tre aar Halvor Tortvet Janvalgtes som Kasserer 
for et arr ligesaa Jacob Amundson til Seckretar Alt enstemig antaget foreslaaet og 
understoted at afhaalde et samtale Möde Om den Kristelige broderlige bestraffelse 
Enstmig antaget fölgende Komittee blev nodsat til at forhandle med dem som harvist sig 
ligegyldige over for Menigheden Pastor J. t. Aastad og Pete simonsen Enstemig antaget 
foreslaaet og understoted at Subscribtions Komitteen snaret mulig Paabegynder sin 
undsamling til Kirken Enstemig Antaget.fortsat fra forrigge side. 
 
Dermast oplyete Mr. Andrew Odegaard Paa Trusstteerns vegne at han havde modtaget 
Deeden Paa Kirke tomten onen at den end—ikke var Recorded til at udfylde vakanson 
Paa Subscriptions Kommitten efter John Sjerva valgtes Pete simonsen Paa forslag 
Hovedes mödet med Herrens bön af formanden Menighedens embedesmands ere som 
fölger 
 
Trustees: Andrew Odegaard, 1901, valgted; Tollof Erickson, 1902; Pete Nilson, 1903. 
Halvor Tortvet, Kasserer 1 Aar 
Jacob Amundson, Sekretor 1 Aar 
 
Jacob Amundson, Menighedens Seckretar 



 
St. Pauli Norsk Evangelisk Luthersk Menighed Afhaat sit 7th Aarsmöde i Braatens 
Skolehus Den 12th Januar 1901 
 
Mödet aabneds med skriftlasning og bön af Pastor i. t. Aastad som form and Hvorefter 
Seckretorens Rapport fra siste Aarsmöde blev oplast og Antaget uforandret Hvorefter 
Kasserens Rapport blev oplast og antaget. Dernast blev Sekretorens Rapport for bygnings 
Kommitteen oplast og god. Kjent af Menigheden Denne Rapport oplgste at Kirken nu var 
opfört Samt at der Hvilede ikke mere Hjeld. Paa den end at den udistaaende Subscription 
Dokkede Denne med overskud Dernost Rapporterede Mr. A. Odegaard paa Trussteesnes 
Vegne at Deeden pa Kirke Tomiten var Recorded og i Hans besiddelse samt at Kirken 
var opfört og omtrant Halvferdig Dernast företoges Valg paa Embedsmoand. 
 
A. Odegaard Jen valgtes som Trussttee for 3 Aar 
H. Tortvet Jen valgtes som Kasserer for 1 Aar 
J. Amundson Jen valgtes som Seckretor for 1 Aar 
 
Enstemig Antaget 
 
Dernast blev optaget Subscription til Preste Lön Subscriptionen belöb sig hil omtrent 
$50.00 Doll. foreslaet og understöted at Menighedens Trussttees skal forhanle med de 
medlammer af Menigheden som Har vist sig ligegyldige overfor Menigheden samt 
indhent. Deres erklaring om hvad de will gjöre samt at Datte bliver behanlet Paa et senere 
Menighede Möde Antaget faarslaaet og understöted at nedsatte en tremands Kommittee 
hil at tage sig af ReligonsSkolen inden Menigheden. Antaget 
 
Kommitteens Medlamer: A. Odegaard, L. Lökken, H. Fredrikson 
 
Faareslaaet og understöted at Velge Jacob Amundson til Kirketjener for et aar. Antaget. 
 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
Dernast oplyste Formanden at Mr. Ole Helgesen samt Hustru og Adoptiv sön önske de at 
blive optagore som medlamer i Menigheden. Samt at de vilde blive optagne neste 
gudstjeneste faareslaaet og understöted at sjenke til St. Hilaire Synod Menighed den sten 
som er tilbage  
Paa Kirketomten Antaget 
Faareslaaet og understöted at Bygnings Kommitteen medsattes fra ? til ? medlammer 
samt at disse og saa skal fungere som Subscriptions 
 
Kommittee Antaget Enstemig 
 
Kommittee Medlamer Som blev Valgt: Andrew Odegaard, Jacob Amundson, Hans 
Fredrikson 
Paa forslag Havedes Mödet med Herrens bön af Formanden  
Jacob H. Amundson, Menighedens Seckretar 



 
Menighedens Trussttees: Tollof Erickson 1902, Pete Nilson 1903, Andrew Odegaard 
1904 
 
P.S. fareslaaet og understötet og Enstemig Antaget At Kn-orporere Menigheden samt at 
formandere udfer diger de der til mödvendige Papires. 



 
Referater over Menighedens Möder 
 
Specielt Menigheden Möde flev Avhaalt i Kirken den 9th Juni 1901 formanden oplyste at 
Hensigten med Datte möde var at Velge Representant og Suppleant til det faareslaaende 
Aarsmöde Af dere Norske Synode som skulde Afhaeldes Inden Wild Rice Menighed fra 
den 20 til den 26 Juni. Dernast blev faareslaaet og understötet og enstemig Antaget at 
Velge Representant og suppleant og til At fylde disse Poster blev Valgt Andrew 
Odegaard Rp. 
Ole Helgesen 
 
Hvorefler Mödet. Hove des af formanden 
 
Jacob H. Amundson, Sec. 
 
Specielt Menigheds Möde blev Ater Afhaalt i Kirken Den 20 Sept (Dec?) 1901. 
Mödet Kaltes til Order af Mr. Andrew Odegaard som Oplyste at formander var Hindret 
fra ut vare tilstede samt oplyste Han at Heysigten med datte extra Menigheds Möde var at 
finde ud Hvad Menigheden vilde gjöre i anledningaf at dens Prest Havde faaet Kalsbrev 
fra Grand Forks. Ag Annexterede Menigheden A. Odegaard blev faarestaaet understöet 
og Enstemig Antaget som Mödets formand Hvorefter Hver og en udtatte sin me—ing om 
sagen Hvilket i Alle tilfaelder giek ud Paa at mare gjerve saa at Den Nuvarende Prest i. T. 
Aastad skulde ved blive oned abbetjene St. Pauli Menighed om Han Kunde fire de sig 
betjent Dermed Dermast blev faareslaaet og understötet at Velge en tremande Kommittee 
som skulde möde i Thief River Falls sammae Dag og des Paa et Möde udtale 
Menighedens beslutuing samt ellers Hanle Paa Vegne med fuld Myndighed til Denne 
Kommittee Valgtes A. Odegaard, Pete Nilson, Ole Pederson. 
 
Hvorefter Mödet H-vedes med Herrene Bön 
Jacob H. Amundson, Sec. 



 
Referater over Menighedens Möder 
 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed afhaalt Sit 8th Aarsmöde i Braatens Skolehus den 11th 
Januar 1902. 
 
Mödet Abnedes af Formand i. T. Aastad oned Skriftlasning bön og salmesang Hvorefter 
Formanden Erklarede Mödet Aabnet 
 
Sekretorens Raport fra siste aarsmöde blev Dernast Oplast af See samt to speciele 
Referater disse blev samenstaaet til et Hvorefter de alle uden forandring blev Enstemig 
Antaget. 
 
Dernast Oplaste Kasseren sin Raport Hvilken Ogsaa blev enstemig Antaget uden 
forandring Hvorpaa Sec. for Menighedens Bygnings KommitteeOplaste de Siste 
Referater af Bygnings Kommitteens Protokol og som udviste Hvad som var blevet udfört 
til Kirkens istansattelse samt viste Hvad den finansielle stilling var som fantes At vare 
god Hvorefter den blev enstemig antaget uden forandring Hvorefter der skredes til 
forhanling om Menighedens Incorporasjon of det blev beslutet at formanden skulde 
Oplose Den af ham medoragte Incorporasjons Blanket Hvilket blev gjort Hvorpaa det 
blev faareslaaet at antage Incorporasjons Articklerne enketeltvis Antaget Enstemig efter 
at Arkickles of Incorporation var oplaste og Antaget Enkeletvis blev det faareslaaet og 
understötet at Antage samme som et hele Hvilket blev Enstemig gjort Disse Artickleles 
of Incorporation bestemer blant Andet at Der skal Velges ekset Embedsmand inden 
Menigheden for et vist tidsrum samt at Menigheden Afpaalder sit arsmöde Hver anden 
Mondag i December til Hvert aar Dernast foretoges Valg af Embedsmand. 
 
Members of Incorporation: i. T. Aastad, President 
Trustees, Members of Incorporation, 1904: Andrew A. Odegaard, Vice President 
Trustees, Members of Incorporation, 1905: Halvor J. Hostvet 
Trustees, Members of Incorporation, 1903: Pete Nilson 
Halvor Tortvet, Kasserer 1 Aar 
Jacob Amundson, Sec og Kjerketjener 1 Aar 
 
Enstemig Antaget 
 
Faareslaaet og understötet at Velge Ole Pederson Til Medlam af og formand for 
Bygnings kommitteen Iste det for Hans Fredrickson som aftraate Antaget Enstemig. 
 
Faareslaaet og understötet at en Religjone Skole Kommittee bestaaende af tre velges 
Dens Medlamer Halvor Tortvet, Hans Fredrickson, Ole Pederson 
 
Til Söndags Skolelærer blev Valgt A. Odegaard og J. Amundson 
 
Faareslaaet og understötet at Antage en vis sum Af ca.$60.00 som Prestelön for Aaret 
1902 Antaget Ens. 



 
Faarreslaaet og understötet at St. Pauli Menighed Er behjelpelig med at Danne en Kreds 
for Afhaaldelse Af Kredsmöder Antaget Ens. til Delegater Valgtes 
 
Ole Pederson 
J. Amundson 
 
Hvorefter Mödet Hgve des med Herrens bön 
 
Jacob Amundson, Seckretor 



 
Referat Over Menighedens Aarmöder 
 
St. Pauli Skandinavisk Luthersk Menighed Afhaalt sit 9th Aarsmöde i Menighedens Kirke 
Den 8th Dec 1902 
 
Mödet Aabnedes med Skriflasning og bön ved forman i. T. Aastad. Hvorefter formanden 
Erklærede mödet for Aabnet og ordet frit. Sec. Oplaste der paa sit Referat fra siste 
Aarsmöde ligesaa Kaseren sin Raport Hvilke begge blev Entemig Antaget uden 
forandring faareslaaet og understötet samt Enstemig Antaget et velge Gilbert Sjerva som 
Trussttee for et tidsrum efter aar faareslaaet og understötet og Enstemig Antaget at velge 
Ole Viken som raadsgivende medlam faareslaaet og understötet og Enstemig Antaget at 
Jewelge Jacob Amundson som Sec for et aar samt Halvor Tortvet Kasserer for et aar 
faareslaaet og understötet og Enstemig Antaget at velge A. A. Odegaard og Fredrik 
Sjerva som REgnskabs Revisorer faareslaaet og understötet samt Enstemig Antaget at 
antage en sum af ca. $60.00 samt Hvad som maattee H-mme ind mer til samme Oie med 
som fast Aarlig Prestelön for Komende Regnskabs Aar 1903 Antaget faareslaaet og 
understötet sam Enstemig Antaget at velge Jacob som Kirketjener for et aar faareslaaet 
understötet og Enstemig Antaget at velge en Religsjons Skole Kommittee bestaaende af 
tre medlæmer Fölgende blev valgte A. A. Odegaard, Pete Nilson og Halvor Tortvet Disse 
til at Paase et der blev Haalt minst 1 ½ maaneds Religons Skole in den menigheden samt 
indsamle hvad de var istand til for at for at side --- Kunne möde udgifterne ved samme 
Skole fareslaaet og understötet samt Enstemig Antaget at overlade til Menighedens 
Trussttees at forsaate med forbedringerne og vidre istansattelse af menighedens Kirke og 
Gravplads samt et faa enstald gpfört ved Kirken snarest Mulig skj – un de faareslaaet og 
understötet Sam Enstemig Antaget at Bygninge Kommitteens Referater ind föres i 
Menighedens Protokol 
 
Faareslaaet og understöte at optage Halvor Viken som one –am af Menigheden Enstemig 
Antaget 
 
Trussttees: A. A. Odegaard 1904, H. J. Hostvet 1905, Gilbert Sjerva 1905 
Halvor Tortvet, Kasserer et Aar 
Jacob Amundson, Sec et Aar 
 
Faareslaaet og understötet at betragte Peter Thune sonudgaaet af Menigheden ved sit eget 
forhasld til somme Antaget  
 
Hvorefter mödet Hovreder af Formanden med Herrens bön 
 
Jacob H. Amundson 
Menighedens Seckretær 



Referater Over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed Afhaalt sit 10th Aarsmöde i Menighedens Kirke den 
14th December 1903 
 
Mödet aabnedes med skriftlasning og bön ved Formand i. T. Aastad. Hvoreftes 
Formanden erklærede mödet Aabnet og ordet frit. Hvorpaa Sek og Kasseren Oploste sine 
Rapporter fra siste Aarsmöde Hvilke begge blev Antaget Enstemig uforandret faareslaaet 
understötet og Enstemig Antaget at velge Martin Lökken som Raadgiven de medlam 
under modet. Hvorpaa Andrew Odegaard Rapportered muntelig paa Trusstteenes og 
Revisorenes vegne Hvilke Rapporter blev Enstemig Antaget Hvorpaa Formanden Jenudn 
ovente A. Odegaard og Fredrik Sjerva som REgnskabs Revissorer faareslaaet 
understuotet samt antaget at Jenvelge A. Odegaard som Trussttee for tre aar Ligesaa at 
Jeuvolge H .Tortvet som Kasserer for et aar samt J. Amundson Sek for et aar Antaget 
Faareslaaet og understötet samt Enstemig Antaget at velge Hans Fredrikson som 
Kirketjenit et Aar faareslaaet og understötet samt enstemig Antaget at modtage A. 
Odegaards tilbud at bygge en stald ved Kirken Störelse 12x16 ft til at det halve af Samme 
tilhörer Menigheden og den andre del Odegaard mod at Menighedens Kasserer udbetaler 
Odegaarden sum af $10.00 efter at den er opfört ufuldestand faareslaaet og understötet at 
antage en sum of ca. $70.00 som Prestelön for Komende Regnskabs aar Antaget 
 
Faareslaaet og understötet at menighedens Religjons Skole kommittee ser til at faa afhaalt 
saa meget Religsjons Skole som muligt til Komende vaar om muligh to maane der samt 
at dens medlammer ser til at faa Subskriberet til skolen saameget som muligt Antaget 
vidre faareslaaet og understötet samt enstemig Antaget at det Overlades til menighedens 
Trussttees atse til med at fa udfört en del forbedring er ved Kirken saa som opsat en Privy 
og opförten op gang med mere Enstemig antaget vidre at det overlades til samme 
Trussttees at faa Menighedens gravplads ind jer det og vedlige haalt Antaget faareslaaet 
og Antaget at St. Pauli Menighed deltager i udgifterne med stald bygningen paa 
prestegaarden i Thief River Falls ved Subscribtion af dens medlamer som optages af 
Kasseren. Hvor pa Mödet Have des af Forman den med Herrens Bön ved Jacob 
Amundson , Mghds. Sekretor 
 
Menighedens Trussttees: Halvor J. Hotveit 1905, Gilbert Sjerva 1906, Andrew A. 
Odegaard 1907 



 
Referater Over Menighedens Möder 
 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed Afhaalt sit 11th Aarsmöde i Kirken Den 12th December 
1904 
 
Modet Aabnedes ved Formand i. T. Aastad med Skriftlasning og bön. Hvorefter Forman 
den erklærede mödet Aabnet og ordet frit. Hvorpaa Sec og Kasseren oplaste Sine 
Referater og Regnskaber. Hvilke begge blev fun det at v’re i orden og enstemig Antaget 
uforandret. 
 
Faareslaaet understotet og enstemig Antaget at velge Ole Helgeson som Trussttee for tre 
aar. 
 
Faareslade og understotet at Jen velge J. Amundson og H. Tortvet Som Sec og Kasserer 
for et aar Enstemig Antaget 
 
Faaresladet og understötet at Antage en sum af ca. $70.00 Som Prestelön for Komende 
aar enstemig Antaget ffareslaaet og understötet at velge J. Amundson som 
Kirketjenermed en Lön af ca. $2.00 for et Aar Antaget faareslaaet og understötet at velge 
A. Odegaard, ? sjerva, ? Helgeson, som er Bygnings Kommittee til videre istansattelse af 
Kirken Antaget Hvorpaa Formanden den Je—ndmonante A. Odegaard og F. Sjerva som 
Regnskabs Revisorer for Komande aar faareslaaet og understötet at Jenvelge de saame 
som Skole Kommittee for K----- aar Antaget. 
 
Faareslaaet og understötet at nedsotte en Komittee bestaaende af tre medlamer A. 
Odegaard, o. Pederson, J. Amundson til at forhanleon Kirkens Flytning til Hazel Antaget 
Hvorefter mödet Havedis af Formanden med Herrens bön. 
 
Jacob Amundson, Mds. Sec. 
 
Menighedens Trussttees: Halvor Hostvet 1905; Andrew Odegaard 1906; Ole Helgeson 
1907 
 



 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed Afhallt sit 12th Aarsmöde i Kirken Den 11th December 
1905. 
 
Mödet Aabnedes ved Skriftlasning og bön ved Formand i. t. Aastad som derefter 
erklarede Muodet Aabnet og ordet frit Hvorpaa Sec og Kasser oplaste sine Rapporter Sec. 
Referat Antaget uforandret Enstemig Kassererns med en form rettelse Enstemig Antaget 
Foreslaaet og understötet og Enstemig antaget at Velge Hans Fredrikson som Trussttee 
for tre aar faareslaaet og understötet samt Antaget at bestemme en sum of ca. $80.00 som 
Prestelön for Komende aar faareslaaet og understotet samt Enstemig antaget at Velge 
entre mands kommittee bestaaesade af A. Odegaard og J. AMundson og H. Tortvet til at 
farestaa indsattelse af Predikstot og Alterbord samt ring Hvilket er vlevet udfört af Albert 
Angell til et Kosten de af ca. $70.00 ligesaa of—og Sec en Subscription til forbedringer 
ved Kirken Hvor ved indkom ca. $10.50 som medet lidet til skud af Menighedens Kassen 
et blevet brugt til opmuring af puben samt opf¨ring af tram faareslaaet og understötet 
samt Enstemig Antaget at Jen velge J. Amundson og H. torstvet som Sec. og Kasserer for 
et aar samt J. Amundson som Kirketjenes for et aar Faareslaaet og understötet samt 
enstemig Antaget at velge O. Helgesen, A. Odegaard, L. Lökken som Religjons Skole 
kommittee samt faaresalaet og understötet og enstemig Antaget at Velge P. Nilson, J. 
Amundson og H. Torstvet som gravplads Kommittee for Komende aar Hvorefter Mödet 
Hævedes af Formanden med Herrens bön. 
 
Jacob Amundson 
Menighedens Sekretor 
 
Menighedens Trussttees Valgt til: A. A. Odegaard 1906, Ole Helgeson 1907, Hans 
Fredrickson 1908 



 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed afhallt sit 13th Aarsmöde i Kirken Den 10th December 
1906. 
 
Mödet aabneds ved formand i. T. Aastad med Skrift Laening og bön. Hforefter 
Formander erklærede mödet aabnet og order frit. Hvorpaa Sec oplaste sit Referat fra siste 
aarsmöde som blev entaget uforandret Hvor paa Hans Fredrickson Rapporterede paa 
Trusstees Vegne Hvorpaa Kassererert oplaste sin Rapport som blev antaget uforandret. 
Hvorpaa A. A. Odegaard log ordet og udtatte et hahan saa det for at være i sin orden at 
Menigheden udtalte sin tak til Pigeforeningen for Hvad den Hovdesjenket til Predikstol 
alter bord samt ring faaresallet og understötet samt enstemig Antaget at Formander 
udtaler Menighedens tak til Pigeforengen efter en Gudstejeneste faareslaaet og unerstötet 
ab Jen velge H. Tortvet som Kasserer for et aar samt J. Amundson som Sec for et aar. 
Antaget som Kirketjener antaget at Jenvelge J. Amundson paa sammesrilkaas som för 
faareslaaet og understötet og enstemig Antaget at velge H. Fredrikson, A. A. Odegaard, 
F. Erickson som Religsjons Skol Kommittee for komende aar faareslaaet og understötet 
og enstemig Antaget at Jen velge den samme gravplads Kommittee samt Paaloget den at 
se til at faa udfor –noget faareslaaet og understötet samt enstemig antaget at den 
Afhaaldesminst to Maaneders Religsjons Skole og ommuligt mer til komende aar 
faareslaaet og unerstötet samt enstemig Antaget at Jenvelge A. A. odegaard som 
Trussttee for tree Aar, af Kasserens Rapport frengjik at der var et resteren de belof af 
omtrent Ca $17.50 som end—ikke var betalt til PresteLön og som nu var underskud samt 
vilde nu Odegaard have rede paa hvad nu menighedens nu vilde gjöre med samme 
faareslaaet og understötet samt enstemig Antaget at optage en Subscription til Dokkelse 
af underbalancen i Prestelönen Sec tog ordet og udtalte at han ansaa det som ret og billigt 
at Menigheden betalte han en gotjörelse of Ca. $3.00 for udfört extra arbeiede Hvilket 
dog ikke blev avgjort med det samme faareslaaet og understötet at bevilge den samme 
sum som siste aar i Prestelön Antaget Enstemig Foreslaaet og understötet at Velge en tre 
mands kommittee til at iligne Prestelön. Enstemig Antaget Kommiteens Medlamer J. 
Amundson, H. Torstvet, Cornelius Oien faareslaatet og understötet og enstemig antaget at 
Presten optager en indsamling til Synode Kasser faareslaaet og understötet at velge som 
Delegates til Kreds mödet i St. hilaire, L. Lökken, H. Hostvet, Antaget Enstemig at velge 
Odegaard som vinserge Antaget faareslaaet og understötet at betale Sekretaren en sum of 
ca. $1.50 for udfört extra arbeide ved forbedringer ved Kirken saa som opmuring af 
Pibern og opförelse af tram med materialer tilveie bragt men Sekretaren finder at maar St. 
Pauli Menighed finder at den ikke har raad til at betale den af han forlaugte sum saa har 
den ikke raad til noget Hvor for fordringen herved fra faldes Hvorefter Mödet Hovedes 
med Herrens af Foremanden. 
 
Jacob Amundson, Menighedens Sec. 
 
Menighedens Trussttees Valgt til: Ole Helgeson 1908, Hans Fredrickson 1909, A. A. 
Odegaard 1910 



Referater Over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed Afhaalt sit 14th Aarsmöde i Kirken Den 9th Dec 1907 
 
Mödet Aabnedes af Formand i. T. Aastad med Skriftlasning og bön. Hvorefter formanden 
Orklærede Mödet aabnet og ordet frit Sekretarens Oplaste sit Referat fra siste arsmöde 
samme blev Antaget Enstemig uforandret. Hvorpaa Kassereren oplaste sin Rapport 
Hvilken blev Antaget uforandret dernost blev Janvalgt og de samme Enbedsmand som 
för Sec, Kasserer og Trussttee Kirketjener med Lön som för Jenvalgt Enkelhvis Enstemig 
Antaget faareslaaet og understötet at velge A. A. Odegaard, H. Fredrickson, H. Torstvet 
til Religsjons Skole Kommittee samme Kommittee blev paalagt at faa halalt saa meget 
Skole som muligt Antaget Enstemig faareslaaet og understötet at st. Pauli Menighed 
modtager Pastor i. T. Aastads Resignasjon og Træder i Kalds forbundelse med St. Hilaire 
Menighed Antaget faareslaaet og understötet sam enstemig antaget at Kalde Pastor S. T. 
Palm til Menighedens Prest faareslaaet og understötet at bestemme en Sum of ca. Et 
Hundrede Daler som Prestelön for Komende Aar Antaget faareslaaet og understötet at 
Velge aar tre mande Kommittee bestaaende af A. A. Odegaard, Christ Moe, og Cornelius 
Oien til at iligne Prestelönen antaget til Regnskabe Revisorer blev Jenndnarent A. A. 
Odegaard og Ole Pederson til gravplads Kommittee blev Janvalgt de samme som för med 
indstendigt Paa –egomat faapindverdet samme samt bygget bro til indekjörslen Hvorefter 
Mödet hovelse med Herrens bön af Formanden. 
 
Jacob Amundson, Men. Sec. 
 
Menighedens Trussttees Valgt til: Hans Fredrickson 1909, A. A. Odegaard 1910, Ole 
Helgeson 1911 



 
Referater Over Menighedens Aarsmöder 
 
St. Pauli Skan Luthersk Menighed Afhaalt sit 15th Aarsmöde i Kirken Den 14th December 
1908. 
 
Mödet Aabnedes af Menighedens nye Formand Past. s. T. Palm med skriftlasning og bön. 
hvorefter formanden Erklærede Mödet Aabnet og ordet frit Sec oplaste sin Raport fra 
siste Aarsmöde samme blev. Enstemig Antaget uforandret Kasseren Oplaste der paa sin 
Rapport. Hvilken blev ogsaa Enstemig Antaget af Kasserens Rapport frem gik av i siste 
Aarvar heller ikke alt indkomet af den ilignode Prestelön Kasse behaaldnim gen viste sig 
at være ontrent ca. $200.00 faareslaaet og understötet samt enstemig Antaget at efter give 
Hannah Lökken. Hvad hun var ilignet Formanden oplaste sin rapport og samme blev 
Antaget at ved Lagges Protokolen Hvorpaa skredes til valg af Embedsmand til Trussttee 
Valgtes Christ Moe til Sec den samme og Kasserer og Kirketjener. Ligesaa med Lön som 
för Dernæst valgtes Religsjons Skole Kommittee som fölger C. Oien, A. A. Odegaard, og 
Ole helgeson foreslaaet og understötet samt enstemig Antaget at Optage Mr. John Sjerva 
som Raadgivend medlam faareslaaet og understötet samt enstemig Antaget at velge 
Albert Odegaard som bestyrer for Sondagsskolen med sin Fader som Assistant 
faareslaaet og understötet samt enstemig Antaget at Menigheden udtaler sin tak til sine 
Embedsmand faareslaaet og understötet og Antaget at velge den samme gravplads 
Kommittee som för Hvorpaa der blev Disskuter det om Religjons skolen en langeretid 
tilsbut blev faareslaaet og understötet samt antaget at der Haaldes to Maanedete Religjons 
Skole enmaaned i Kirken og En maaned i Skole Huset vest for Kirken faareslaaet og 
understötet samt Antaget at bestemme den samme Prestelön som siste Aar med samme 
Lignings Kommittee faareslaaet og understötet samt Antaget at det over lades til 
Menighedens Trusttees at sörge for at der opföres en Privy samt finderid Hvad det vil 
Koste at bygge et taarn Paa kirken samt andre mödven dige Repairasjoner Hvorefter 
mödet Hovedes af Formanden med Herrens bön 
 
Sekretar Jacob Amundson 
Kasserer Halvor Torstvet 
Menighedens Trusttees: A. A. Odegaard 1910, Ole Helgeson 1911, H----- Hostvet 1912 



 
1909 
 
Der Har senere varet afhaalt tre Speciele Menigheds Möder det föreste, blev afhaalt i 
Kirken den 12th April og forhanlingerne var at efter Komme Kvin de foreningesas udtalte 
önske med hensyn til religsjons Skole nemelig at haalde er maaned i det vestre skole hus 
og en i det östre samme önske blev ved reiesning enstemig Antaget en Kommittee blev i 
nedsat til at skofte oplysninger med kensyn til Taarnbygning samt blev bestutet at vento 
til neste guidstjeneste med afgjörelse om samme det andet möde blev ofhaalt den 25th 
April og det blev beslutet at bygge taarn snarest mulig og en Kommittee fem ne—lig 
Trurtierne og Ole Peterson og C. Oien blev til at fungere som Bygnings og 
SubCommittee det tredje möde blev afhaalt den 23th Mai og for hant—gs 



 
Referater Over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed afhaalt sit 16th Aarsmöde i Kirken Den 13th Dec 1909 
 
Mödet aabnedes med skriflasning og bön af Formanden ost S. t .Palm om dere efter 
erklarede mödet aabnet og or det frit Hvorpaa Sec oplaste sin Rapport fra siste aarsmöde 
samme blev med en det retteiser enstemig Antaget Hvorpaa Anfin Torkelson og Hustru 
blev optaget som medlamer i menigheden og Martin Lökken og Hustru samt to born 
Enstemig Antaget Hvorpaa Kassereren oplaste sin Rapport samme udviste en slam under 
balance i Prestelönen faareslaaet og antaget at Christ Moe afkrares den halve ham 
iligraede Prestelön for siste aar faareslaaet understötet at antage Kasserens Rapport 
Enstemig Antaget dernast blev Diskuteret en tid om underska det Hvorpaa religjons skole 
Kommitteen Rapporterer ved C. Oien at der var blevet afhaalt to maanerders Skole og 
samme var betalt for Bygningens Kommitteen Rapporterde ved A. Odegaard at intet var 
udre t-tintagen at der blev gjort in oer ens Komest med en sniker om at bygge taarn men 
der blev intet af med Hans Bygningt faarslaaet understötet og antaget at Jensvelge A. 
odegaard som Trussttee for tre aar faareslaaet og understötet at Jenvelge J. amundson og 
H. Torstvet som Sec og Kasserer og som Kirketjens faareslaaet og Antaget Bygnings 
kommitteen as velge A. Odegaard, A. Hestekind, C. Oien, O.  Helgeson, o. Pederson 
faareslaaet og Antaget at velge gravplas Kommittee A. A. Odegaard, A. Hestekind, C. 
Oien, faareslaaet og Antaget at uden forstaaen de betaler 2 Daler for en grav og 5 Daler 
for en lot paa Gravplasen faareslaaet og Antaget at velge A. Hestekind, T. Stene, A. 
Odegaard, H. Fredrikson til Kommittee af sörge for at fyttes Preste stabelen i St. Hilaire 
faareslaaet og Antaget at velge C. Oien, O. Pederson, T. Stene til Tignings Kommittee 
faareslaaet og Antaget samme Prestelön som för faareslaaet og Antaget at Haalde to 
maaners Skole som för Skole Kommittee L. Locken, O. Torkelson, A. Odegaard 
Hvorefter mödet Hovedes af Foramnden med Herrens bön. 



 
Referater over Menigheds Möder 
 
Specialt Möde blev afhaalt i Kirken Den 20th Mars 1910 fölgende beslutning blev 
forelagt mödet.  faareslaaet og understötet at give alle Hamars Menigheds medlamer en 
fuld fri og varig ret til at begrave alle sine Döde samt reilge Lots og grave til same paa St. 
Pauli Menigheds gravplads mod at Hamars Menigheds medlæmer efter evene og antal 
deltager i udgiftene ved at istansatte og vedligehaalde st .Pauli Menigheds gravplas 
Enstemig Antaget 
 
Menighedens Trusttees er  
Ole Helgesen 1911 
Halvor Hostvet 1912 
A. A. Odegaard 1913 
 
Menigheden taller for tiden ca 22 Familier 1910 



 
St. Pauli Skandinavisk lutherske Menighed Afhaalt sit 17th Aarsmöde i Kiren Den 12th 
Dec 1910 Mödet Aabnedes med Salmesang og bön ved A. A. Odegaard som Formand 
efter som Past. Palm ved sygdom var forhandret fra at være tilslide Sec. oplaste sine 
rapport fra siste Aarsmöde Hvilken blev Enstemig antaget uden forandring Hvorpaa 
Kasseren Oplaste sin Rapport same udviste fremdeles underskud i Prestelönen samt 
vistes det at Menigheds Kassan var t---- efter at alle udgifter ved Taarnet var betadt samm 
Rapport blev Antaget Enstemig uforandret.  bygnings Kommitteen Rapporterede ved C. 
Oien same udviste at taarnetvar faareslaaet og enstemig antaget at godkjende Bygnings 
Kommitteens Rapport gravplads Kommitteen bygget og betaltfor Raporterede ved A. A. 
Odegaard same udviste at der var blevt gjort en til men at mere trengtissom gravplas 
Kommittee blev valgt de same som siste Aar  
 
Faareslaaet og undersötet samt Enstemig Antaget at modtage Orgelet af ungdoms 
foreningares med tak samt valgtes A. A. odeegaard til at verbringe ungdoms foreningen 
same som Trusttee for 3 Aar Jenvaltes Ole Helgesen samt valgtes Anfin Torkelson til at 
udtjene H. Hostvet termin som rusttee faareslaaet og Antaget at ligne ca $12.00 til 
minghedens udegifter for Komende Aar faareslaaet og antaget at Jenvelge Sec og 
Kasserer og Kirketjener som för faareslaaet og Antaget at Haalde 2 maanders Religsjons 
Skole til Komende aar til Religsjons Skole Kommitteen blev valgt C. Oien, Ole 
Torkelson, Halvor Torstvet Enstemig Antaget Faareslaaet og Antaget at velge A. A. 
Odegaard og C. Oien til Rengskabs Revisorer. Antaget Faareslaaet og Antaget at velge C. 
Oien, G. Sjerva, Anfin Torkelson til at iligne Preste Lönen for Komende Aar faareslaaet 
og understötet og Antaget at optage en Subkripsjons Liste blant ungdomen til 
menighedens udgifter faareslaaet og understötet at forande Salmebog fra Synodens til 
Lanstads Antaget Hvorefter mödet Hovedes af Formanden med Herrens bön Jacob 
Amundson, Seckretær 
 
Trusttees er valgt til 
 
Anfin Torkelson 1912 
A. A. Odegaard 1913 
Ole Helgesen 1914 
 
Kirken blev i Somerens Löb Assureret af Kasseren for et belöb af ca $1500 dollars i Bray 
Iinsurance Co. taarmets. Kostende i alt blev ca $217.20 Koptaht udlag og Gratis 
Arbeiedet Blev verdsat til ca $500.00 menigheden er i aarete Löb Blevet Representeret 
ved 2 Kredsom öder eli Torwick ved A. A. Odegaard og et i Holt ved Odegaard og 
Helgeson. 



 
Referat Over Aaremöder 
 
St. Pauli Skandinavisk lutherske Menighed Afhaalt sit 18th Aarsmöde i Kirken Den 11 
Dec 1911. Mödet Aabenedes af Pastor Palm med skriftlaning og bön. Hvorpaa han 
erklarede mödet Aabnet og ordet frit Sec oplaste sit Referat fra siste Aarsmöde same blev 
antaget Enstemig med tillage af Taarnets Kostende og augaaen de Kredsmodernes 
Representasjon Kasseren oplaste sit Referat same udviste fremdeles underskud af 
indtagterne da ikke alle harde batalt same Referat blev Enstemig Antaget faareslaaet og 
understötet samt enstemig antaget at Angdomeninders Menigheden ilignes til 
menighedens udgifter ligesam de elder Religsjons Skole kommitteen Rapporterede at der 
vas Haalt to maaneders Sikole og at same var betalt for gravplas Committeen. 
Raporterede ved A. A. Odegaard og same blev antaget enstemig faareslaaet og antaget at 
velge Ole Valsvik til Tursttee for 3 Aar. Faareslaaet og antaget at velge same som Sec og 
som för Kasserer og Kirketjener faareslaaet og antaget at gravplads Com overlades at faa 
gravpladesen opstijkket og opmadlt samt ellers forbedret faareslaaet og understötet samt 
antaget at Haalde Skole termen som för antaget at Jenvelge same Skole Committee som 
fjor og Lligesaa at Jenvelge same Lignninge Sommittee som ifjor og faareslaaet og 
antaget at se til at faa neste Kredimöde –id til St. Pauli Menighed samt at faa Kirken 
indviet under same faaresalaet og Antaget at velge en Committee til at faa sat istend det 
modvendigeste unden Kirken som Committee blev nedsat A. a. Odegaard, C. Oien og J. 
Amundson faareslaaet og understötet og Antaget at Lligns in sum af ca. $150.00 til 
menighedens udgifter meden forhödse af Prestelönen af ca $25.00 faareslaet og antaget at 
velge Mrs. Palm til at besyere Sondags skolen Hvorpaa mödet paa forslag Hovedes med 
Herrens bön. 
 
Trusstteeser valgt til 
A. A. Odegaard 1913 
Ole Helgeson 1914 
Ole Valsvik 1915 



 
Der er blerect afhaalt to Speciale Möder sisten arsmödet Det förste blev afhaalt i Kirken 
Den 12th April. [1912]. Mödet blev Aabnet af Pastor Palm med Salmesang og bön. 
Hvorefter han erklarede mödet aabendet og ordet frit til Sec for mödet blev valgt C. opien 
da Sekretæren ikke var tilstede Nils Alfsen og Rolstad blev optaget som Road givende 
Medlæmer Faareslaaet og understuotet samt enstemig Antaget at man Sender 
unskyldning for ikke at Sende nogen Delegat til Synode Mödet Med Hensyn til Kirke ----
-----------  blev bestemt at Kommitteen Handler efter beste Sjön samt at enhver Hjelper til 
atbetale efter omstandighed med hensyn til hus til Presten hvar mange udtalerser men 
ingen bestemelse blev taget Enstemig Antaget at Mödet. Hovedes og blev afslautet med 
sang og Herrens bön Af. Formanden  
 
Det Andet Möde blev afhaalt Den 21st Juni Mödet blev aabendet af Forrmanden med 
skriftlasning og bön Hvorefter Mödet blev er Klaret aabnet og ordet frit Hvorefter 
Formanden udtalte hvad som var grunden til date mode nemelig at han havde faaet Kald 
fra Lost River Menighederne og Presten vilde nu vide Hvad St. Pauli Menighed vilde 
udtele angaaende Sagen Kasseren udtalte som sin menig at Presten fik selv afgjöre 
Hvorvit Han vilde antage det nye Kald eller ikke Sec blev opfordret til at udtale sin 
menig Hvilket Han gjörde ved at udtale som sin menig at hun anson det for det beste at 
Presten autog det nye Kald og A. A. Odegaard udtalte sig i same Retnig Ole Pedersen og 
Helgeson udtalte sig for at Presten S---- ved live med dat betene Menigheden efter 
Aangere Dis Kusjon blev paa Forslag mödet Havel med Herrens bön. 
 
Et Kort menigheds mode blev Haalt efter Sudstjenersten Den 29th Sept 1912. Hvor det 
blev beslutet med 5 Stemer mod 2 ikke it indvie under det faarestaande Kredsmöde 
antaget 



  
Referat over Aarsmöde 
 
At. Pauli Menighed afhaalt sit 19th Aarsmöde i Kirken Den 9th Dec 1912 
 
Mödet aabennedes med Skriftlasming og bön ved Past. Palm som der efter erklarede 
mödet aabenaret og ordet frit Sec Referat fra siste Aarsmöde samt de andre möder med 
en del Retelser Enstemig Antaget som Raadgivende medlæmer blev optaget David 
Haugen og Rolstad Bygnings Komitteen Raportende ved A. A. Odegaard same Raport 
udviste at der var blevet gjort en del med at istaneaate Kirken dag Kunde den ikke faa 
den fordig til at indvies Dr. blev oplaget at der nu endelig var blevet opfört en Privey 
Com Rapport antaget gravplade Com Rapporte ved Den same Person same udviste at 
ravpladen endnu ikke var opmaalt dog var Broen blevet istand sæt en del Com Rapport 
antaget Faureslaaet og Antaget at Störelsen af Loterne blir overbat til til Com samt blev 
beslutet at Kjöbe Jern Porte til undgagen blir ind K∆obt Samt faa den opmaalt Kasseren 
oplaste sin Rapport same udviste fremdeles underskud i Prestelönen som var ind Komet 
Kasserens Rapport antaget som den var faareslaaet og understötet at Jenvelge A. A. 
Odegaard som Trussttee for 3 Aar same Sec og Kasserer og Kjerketjener som för 
faareslaaet og antaget at forhore Kjerketjener L¨-en fra $2 til $5 aaret faareslaaet og 
antaget at Hallde to maanedne der Religsjons Skole til Komende aar Paa same sted som 
formed tiladelse til Hamar menighed at skaffe laresom de will. Skole Com blev valgt 
Halvor Viken og H. Torstvet og C. Oien det blev overlat til Com at Förge for 
Sondagskole. til Lignings com blev valgt A. Hestekind, Ole Pederson, P. Wilson same 
Bygnings com som för A. Odegaard, C. Oien, og J. Amundson samt overlades til Com at 
sörge for Kirkens istandsættelse samt faa Reshingeled Kirken om muligt eller faa indsat 
enmy Heating Plant Antaget til Prestelön for Komende aar blev antaget same Prestelön 
for 1913 som for $125.00 Antaget Kals Com Rapporterede ved A. A. Odegaard af der var 
Kaldet en ny Prest den föreste som blev Kaldet Kunde ikke faaes og den neste Teodore 
Grytting fra Palermo ?.D. Havde antaget Kaldet og skulde tiltrode i Komende Feb. 1913.  
Faareslaaet og antaget at Jenvelge A. A. Odegaard til gravplas Com for Komende-er 
Faareslaaet og Antaget at Lligne $25.00 til Menighedens udgifter til Regsnkabes 
Revisioner blev valgt O. Pederson, A. A. Odegaard. Hvorefter Paa forslag mödet 
Hovedes med Herrens bön. 
 
Reussttees er valgt til 
Ole Helgeson 1914 
Ole Valsvik 1915 
A. A. Odegaard 1916 



 
Referat for Aarsmöde 1913 
 
St. Pauli Menighet holdt sit Aarsmöde i Kirken den 8th Dec 1913. Mödet aabnedes av 
Pastor Gryting med salmesang og bön. 
 
Sekreturings raport lilen oplast og antaget. Dernost blev Kasererene raport oplast min dar 
han ikke hovde sin bog summuret blev det gjoivet ham tid til at gjore det. Det blev 
foreslaaet og antaget at höre Trustererns raport. Det blev foreslaaet og antaget at al 
Prestelön skulde betales til Trustiserne. Det blev raporterat av bygnings Kom at Kirken 
burde pa vær treskjinglet eller at der burde ha værit lagt ny tagspaan paa kirken min at 
der ikke var penge nok til at faa det gjort. Angaande heating plant raportivede kommiten 
at paa grind am at ung doms forimingen hovde befutet at byge Basement under kirken 
vilde de vente med Heating Plant upintil Basementet var bygrt. Der blev ogsaa talt lidet 
angaaende forandringen or kirkekoret or kirken. Det blev beslutet at lade det være intil de 
lagde nyt tag paa kirken og ungdoms foringen byger basement. 
 
Et forslag blev gjort at overlivere det til Trustisrns at faa kirk korst forandret men dette 
blev ikke antaget. Det blev da foreslaaet og antaget a valge en bynings kommite –tasinde 
art re medlemmer og de folgende blev valgt A. A. Odegaard, T. Stene og C. Oien. 
 
Gravplads kommiten raportered at en drt og at en dil av Grav Platsin var udmalt til later 
men at der ind—var –get som burde gjöres da ikke hub Gra plas—var retmalit Kommiten 
uttalte sin sin m—ing angaa—de jirustolper eller (poster) og det blev da overliveret til 
kommiten at faa Grav pladsen istand. Dernist blev folgende Embitsn und volgt som 
Trustis for tre aar Ole Helgeson Sek. Ole Oldegaard, Kasserer Halvor Thorstveit, 
kirktjener Arthur Torstveit. Lignings kommite Andrew Hestekind, Pet Nelson og Ole 
Peterson. Skole kommite John Kval, a. A. Odegaard og Halvor Viken. det blev foreslaaet 
og antaget at holde skole som för en maaned i det östre og en maaned i det Vestre 
skolehus. 
 
Skolekomiten raportende at forig- aar blev der holdt en maaned norsk skole. i det ostre og 
in maaned. i det Vestre skole-hus og at Hammar’s Manighet bidrog ti dollars til at hj-lpe 
til betale skoles lanerens long en det söndags skole blev ogsaa holdt ov Tillie Hesteking 
og Gertrude Kval. Det blev betemit at tale til Maria Oien om at spoille orgelet i kirken. 
Det blev foreslaaet og antaget at Presten skulde have de $425.00 som lön same so mom 
han hovde været it hilt aar. Det blev ogsaa foreslaaet og antaget at $125.00 skulde være 
Prestens lön for Aaret 1914. 
 
En beslutning av Synod kommiten blev av Presten oplast og der blev foreslaaet og 
antaget at Majoritet Anstiltangin skubde skulde Antagis Pastor Gryting blev valgt til 
atindsamle penger til Synode kasser. Det blev foreslaaet at Mödet hoves. 
 
Menighedens Embutsmand 
Ole Valsvik 1915 
A. A. Odegaard 1916 



Ole Helgerson 1917 
 
Halvor Torstveit Kaserer 
Ole Odegaard Sekretær 



 
Der blev holdt et specialt Menigheds Möder i Kirken den 19th April 1914. Mödet 
Aabendis av Pastor Gryting, da ikke sekretern var tilstede blev T. Stene valgt til 
medlertidig sekretor. Pastor Gryting bekjindtgjorde hvad som skulde behandler paa latte 
mode –unelig at give Pastor Gryting en Feris for en norgistur. 
 
Det blev avC. Oien foreslaaet og or H. Vigen understotet at Pastor Gryting skulde faa en 
Feris til den 1st Sept 1914 antaget det blev ogsaa foreslaaet og understötet at paa lage 
Trustisurne at indsanle den prestelön som –rastin skulde have i Ju—og sinder det til ham 
i Norge antaget. 
 
Paa forslag hovedes Mödet 
 
Tobias Stene 
Midlertidag Sek. 



 
Referat over Menigheden Aarsmöder 
 
St. Pauli Menighed holdt set Aarsmöde i kjirken den 14th Dec 1914. Mödet Aabnedes af 
Pastor Gyrting med salmesang og bön. Dernast blev sekræterns raport oplast og Antaget 
dærefter blev det foreslaaet og understöttet at menigheden skulde dikis. i Trustees 
Distriktoer A. A. Odegaard fik Dist #1, Ole Helgerson District #2, of Ole vlasvik Dist. 
#3. 
 
Distrikt not raportende at alle i hans district havde betalt den lön som de var i lignet. 
 
Der blev foreslaaet og understottet at paalagen Trusstisurne at tale til ungdomen om at 
tegne sig paa for Preste Lön. 
 
Dernest blev Kasserens raport oplast og Antaget. 
 
Bygnings komiten rapportede at de havde Inginting gjort i det forbig angne Aar men at de 
önskede at faa Basement under Kirken og faa Nyt tag paa den. 
 
Gravplads Komiteen raporterede at kde hiller ikke hovde gjort nogen ting i det forege 
Aar. 
 
Der blev foreslaaet og understottet at Gravplads Kom. skulde laie nogen til at faa brusket 
Gravpladsen og Istandsette din. 
 
Det blev foreslaaet og understottet at paalage A. A. Odegaard til at tale til Hans 
Amundson om at faa de $100.00 som han hovde lovet at gjive til St. Pauli Menighed. 
Dernest blev folgende Embetsmand valgt 
 
Trustees for 3 Aar John Kval 
Sekræter for 1 aar O. Odegaard 
Kaserer for 1 aar H. J. Torstveit 
 
Foreslaaet og understottet at Kaereren betaler Kirke tjineren for det forige aar dernest 
blev det foreslaaet og understottet at betale Organistin $.50 og Kirke Tjineren $.50 hvar 
ved Brundevielse og Begravelse Dernest blev det paalagt Trusteren at faa Kirke Tjiner 
for det tilkomunde aar. 
 
Bygnings Kommiten blev valgt same som for Skole kommiten same son för Skole 
Kommiten raporterede at  Hammar Menighed havde bidraget $10.00 til hjelp at betale 
lare—med, der blev bisluttet at holde to maaneder religions skole som för en maaned i 
det östre og en maaned i det Vestre skolehus. 
 
Foreslaaet og understotttet at A. A. Odegaard skulde raise som Menighedens repa-tout til 
synod Mödet i San Francisco og at hvar Menigheds Medlem skulde gjive $.50 hvær til at 
betale raise udgjiften David Haugen blev valgt som suppliant. 



 
Det blev foreslaaet og understottet at Præstens lön for Aaret 1915 skulde være $135.00 
Antaget. 
 
Til delegater for Kudtsmöder blev valgt Ole Valsvik og H. J. Torstveit. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. Odegaard 
Sekretær 



Et specialt Menigheds Möde blev holdt hos H. J. Torstveit den 21nd Jan 1915. 
 
Pastor gyrting blev valgt til formand, dernest udtalte A. A. Odegaard aarsagen hvorfor 
mödet blev kaldt nemelig at Bygnings Kommiteen vilde vide om Menigheds 
medlemmerne vilde kjöre Gravel for Basementet under Kirken og gjore en del anden 
kjöreng som kunde trenges. 
 
Det blev beslottet ar menigheden medlemmer skulde kjöre Last hvor med Gravel og 
kjelpe til at grave ud hul for Basement under Kirken og at de som ikke kunde kjör—
skulde betale to dollar for hvært las som de skulde kjöre. 
 
Resten liles overleveret til Bygningskometun. 
 
Hvorefter Mödet hevedes. 
 
O. Odegaard 
Sek 
 
Menighedens Trustiser 
 
A. A. Odegaard 1916 
Ole Helgeson 1917 
John Kval 1918 



Referat over Menighene Aarsmode 
 
St. Pauli Menighed holdt sit Aarsmöde i Kirken den 13th Dec. 1915. 
 
Mödet aabnedes med salmesang og Bön ov Pastor Gryting.  Dernest blev Sekreturns 
raport oplast og antaget. Derefter raporterede Trustis i district #1 ved A. A. Odegaard at 
alt i hans Distrikt havde gaart nok saa bra og at Hans Amundson havde inbitalt til 
Menigheden di $100.00 som han havde laavet Ole Helgeson raporterde ved district No. 2 
at han kunde ikke faa indsamdet den sum som var ilignet Menigheds Medlammer hans 
district. John Kval raporterede vid district No. 3 at alt i hans district gaar nok saa bra. 
 
Det blev diskuteret in del hvad som kunde gjöres med saadam Menigheds Medlemmur 
som ikke vil være med og betale Menighedens udgjifter og det blev paalagt Præstin at 
tala til dem dirom. 
 
Dernest blev Kaserens raport oplast og antaget. 
 
Derefter blev Oscar Seeland og Hustru og to Börn (Ruth og Mabel) optaget i 
Menigheden. 
 
Gravplads Kom. raporterede at Gravplatsen var blevet brusket og at din u vidde faa den 
surveret snaust m—ligt og det blev paalast sikreterm at sund Hammar Menighed in 
regning paa de udgjifter som der havde været paa Gravplatsen saa de maaste betale sin 
det. 
 
Skole Kom. raporterede ved J. Kval at Kvindeforeningen have med skolen at bestelle saa 
Kom. havde ikke noget.  
 
Mere at raportere ind at der havde været holt to maander religions skole og at Pastor T. L. 
Gryting havde varet larer. Derefter blev in Bygnings Kom valgt same som för nenslig A. 
A. Odegaard, T. Stene og C. Oien. Bygnings Kom raporterde vad A. A. Odegaard at det 
var Bygnings Kom. storste haab og önske at Menighedens medlemmer vilde hjelpe til saa 
at da kunde faa Kirken Istandsat saa at da kunde faa den Indvist og Grundstenen Lagt. C. 
Oien raporterede at en del Gravel var tilkjört men ikke saa megetsom kunde tranges og at 
de havde en kontraktor som kunde udför arbaidet men de havde ikke de nödvendige 
matasler til at udföre. Arbaidet det blev foreslaaet og understötet at Bygnings kom. skuld 
tale til ungdomen om muligens at faa dem til at hjelpe til med en det kjöring. 
 
Derefter blev folgende embets mand Valgt Til Trustees for tre aar A. A .Odegaard til 
Sekreter for et Aar O. Odegaard til Kaserer for et Aar H. Torsteit til Kirke Tjener for et 
aar O. Seeland og som lön for same syv dollars Skole kom blev valgt same som för 
Lignings Kom same som för, For representant til Synodimödet i Minneapolis blev valg 
A. A. Odegaard og Ole Valsvik og C. Oien blev valgt som Suplanter og menigheden 
besluttede at deres represntant skulde stime for forening og Maiorutet indstilingen og 
Menigheden skulde betale halv delen og raisudgjifterne for representorten som 



representanter til Kritsmödern for Aaret blev valgt A. A. Odegaard og O. Peterson, Ole 
Valsvik og Ole Helgeson. 
 
Der blev beslutet at Præstens lön skulde blive $135.00 for det tilkomende Aar. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. Odegaard 



 
Der blev holdt et specilt Menigheds Möde i Kirken den 2nd April 1916. 
 
Pastor Jerdee omtalte at Menigheden burde antage Pastor Gryting resigansion som 
tilstemt ham ved Formand Stu- i St. Hilaire den 5th March 1916. 
 
Det blev foreslaaet og understötet og instemig Antaget der blev ogsaa foreslaaet og 
understötet at St. Pauli Trustiser udgjör som Kalds kometen og at de möder med de and 
komiten i kaldet for at kalde Prder med de and komiten i kaldet for at kalde Præst. 
 
O. Odegaard 



Referat over Menigheden Aarsmöde 
 
St. Pauli menighed holdt sit Aarsmöde i Kirken den 11 Dec 1916 da ikke Præsten var 
tilslide blev A. A. Odegaard valgt som formand for mödet. 
 
Mödet aabnedes med salmesang og Bön, derefter blev sick raport oplast og antaget 
derefter blev det foreslaaet og understottet og antaget at Nils Nilson og hustru og born 
bliever optaget i menighedene derefter raporterede A. A. Odegaard ved district #1 at alt i 
hans district gik nok saa bra saa vi than kunde sjönne. Distrikt #2 rap. ved Ole Helgeson 
at det var umuligt at faa indsamlet de pengar some var ilignet menigheds medlemmer. i 
hans district men at all ting ellers gik nok saa bra.  Distrikt #2 raportereds ved J. Kval at 
H. Hostveit vilden gaa ud av menigheden men ellers gik det nok saa bra. Trustiserne’s 
raport Antaget. det blev foreslaaet og understottet at menigheden skulde faa Præston til at 
tale til da som ikke vilde var med og betale menighedens udgjifter. (foreslaaet og 
understottet at H. Hostveit gjiver grund hvorfor han vil gaa sid ov menigheden forund 
menigheden udstryger ham som medlem.) Skole kom. raporterede at der havde v’ret to 
maaneder religious skole. Bygnings kom. raporterede at de ingen ting havde gjort da de 
ikke havde de nödvendeger materialer. Derefter blev kaserern’s raport oplast og antaget 
foreslaaet or understottet at Kas. betaler T. L. Gryting for den tid han havde betjent St. 
Pauli menighed. Gravplads Kom. raporterede ved A. A. Odegaard at de ingen ting havde 
gjort. derefter blev folgende embedsmand valgt. Til Trustees for tre aar Ole Helgeson til 
Sek. for et Aar Ole Odegaard til Kaserer for et Aar Halvor Torstveit til kirketjener Joseph 
Torstveit lön same som för Bygnings Kom. same som för Grav Plads Kom. samme som 
för Lignings Kom. C. opien, J. Kval, og T. Stene. 
 
Menigheden beslutede at at valge reprisentant til Synode og Falles mödet i St. Paul A. A. 
Odegaard blev valgt som representant og C. Oien til suppliant delegatar til Kridsmöderne 
for Aaret blev valgt C. Oien og T. stene og som suplianter J. Kval of H. wiken foreslaaet 
og understottet at Præstens lön for Aaret Skal være 150.00 antaget en kom. av tre blev 
valgt til at forhande med Hammar Menighed om forening nimelig A. A. Odegaard, C. 
Oien, og Jon Kval.  Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. Odegaard 
Sek. 



 
Referat over Menighedens Aaremöde 
 
St. Pauli Menighed holdt sit Aarsmöde i kirken den 10 December 1917 klokken 10 am. 
Da ikke den Præst som bitjinte os var tilstede bliv A. A. Odegaard valgt som formand for 
mödet. 
 
Mödet aabnedre med salmesang og bön dernest blev Martin Knutson og hustru optaget i 
menigheden foreslaaet og understöttet at de medlemmer som var tilstide. i fra Hammar  
menighed skulde faa taleret ved dette aaremöde to av Hammar Menighed’s medlemmer 
var tilstide minelig S. O. Lee og K. Finstad. S. O. Lee udtalte at Hammar menighed var 
villig til at opløser Ham. Menighed dersom St. Pauli menighed vil de gaa i 
kaldsforbindals, med st. Hilaire Menighed der blev spörstmaal om Ham. Menighed velde 
averdrage sin eindom til st. Pauli Menighed naar de kom ind S. O. Lee forklande at 
Hammar Menighed ingen anden eindom havde ind end det lille hir paa Finstads farm 
Kvindeforeningen havde en dil penger min at menigheden havde ikke noget med din at 
gjöre derefter blev Sek. raport oplast og antaget, Trustiserne Raporterede at alt i deres 
distrikter gik fra Skole Kom. raportende at der blev holt 6 inger rigelians skole. i det 
forligingen aar. Grav pladts Kom. raport at ingenting havde veret gjort men at der maatte 
valges nogen til at mode med coursty com. angaande at faa countyit til at lege ind in bro 
til Grav. pladten som disse blev valgt A. A. Odegaard og s. O. Lee, som Trustis for tre aar 
blev valgt A. A. Odegaard foreslaaet og understöttet at St. Pauli Menighed skulde tilhöre 
St. Hilaire Kald efter den 1st Jan 1918 foreslaaet og understöttet at menighedens trusteer 
udgjör som kalde kom. til at Kald præst og at de skuld kalde den same som St. Hilaire 
derefter blev folgende imbedemund volgt som Sek. O. Odegaard som Kas. C. Oien, Kirk 
tjener M. Kundtson og lön for han same som för nemeleg (7.00) Syv de---skole Kom A. 
A. Odegaard og H. o. Wiken og John Kval foreslaaet og understöttet at holde (2) to 
maneden skole i det tilkommende aar grav plats Kom. bliv volgt a. A. Odegaard Lignings 
Kom. C. Oien, Joihn Kval, og T. Stene foreslaaet og understöttet at Præestens Lön skal 
vare $150.00 delegater for Kritsmodet blev valgt Ole Valsvick, A. A. Odegaard og som 
suplanter c. oien og H. Wiken derefter blev Kas. raport oplast og antaget det blev paalagt 
Sek at undereritte Clearwater Menighed on den beslutning som menigheden har taget 
mimelig at paa i Kalds forbindelse med St. Hilaire. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. Odegaard 
Sek. 



 
St. Pauli Menighed holdt et specialt menighede mode i Kirken den 14 April klokken 10 
a.m. Mödet aabnedes med salmesang og bön. A. A. Odegaard blev valgt som formand for 
mödet han udtalte derpaa at dette mode var nödvindig for at kald præst til dett kald, han 
udtalte at Pastor Gunnerud fra Moscow Idsko var enstemig antaget ved indstilinge kom 
derpaa blev det foreslaaet og understöttet og instiningt antaget av dinne menighed at Kald 
pastor Grimsrud til sin præst og Sjalsörger foreslaaet og understöttet  at paalage den lon 
Menigheden bliv ing om paa det aarlige menighed mödet $50.00 saa at din aarlige Lön i 
fra dinner Menighed blive $200.00. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. Odegaard 



 
1918 
 
Referat over Menighedens Aarsmöde  
 
St. Pauli holdt sit Aarsmöde i kirken den 9 Dec 1918 Kloken 10 am mödet aabenedes av 
Pastor Grimsrud med salmesang og bön. darnest blev sik raport oplast og altaget. 
folgende komiter blev valgt, som trustis for 3 aar, J. Kval sik 1 aar; O. Odegaard som 
kasserer; C. Oien skole kon; A. Odegaard, J. Kval og H. Wiken det blev bislutet at holde 
2 maaneden skole. til bygning kom blev valgt A. Odegaard, C. Oien, og T. Stene. Grav 
Plad kom a. A. Odegard ligning kom C. Oien, J. Kval og T. Stene. delegater til 
kritsmödet blev valgt J. Torstveit og F. Sherva og som suplanter N. Nelson og Ole 
Helgeson. derefter blev Frederik Sherva optaget i menigheden. 
 
Nils Nilson blev valgt som kirke Tjener og lön same som för som indsamlings kom for 
samf??dets kas… blev valgt A. A. Odegard og F. Sherva og Ole Valsvik. 
 
foreslaaet og understötet at saa langt som denne menighed augaar saa har de ikke noget 
imod at gaa i kaldsforbindelse med Clearwater menighed. Paa forslag haveder mödet. 
 
O. Odegaard, sek. 
 
Et specialt menigheds mode blev holdt i kirken den 25 Mars 1919 kloken 2 P.M. mödet 
abendens med salmsang og bön av Pastor Grimsrud dernest udtelte han sig aarsagen for 
dette mode nemelig at underhandle angaarinde at bygge basement under kirken for mat 
bygnings kom goar ivci og setter kirken i stand og loaner penger om det tranges for at 
udföre arbeidet med det blev bilutel at meni heders medlemmer söm der nö…… Kjörins 
???? 



 
1919 
 
Referat over Menigheden Aarsmöde 
 
Menigheden holdt sit Aarsmöde i kirk den 8 Dec 1919 kloken 10 A.M. Mödet aabendes 
av Pastor Grimsrud med salmsang og bön. dernest blev Sek. raport oplast og antaget. 
Praesten udtalte dernest at Gud i naade havde været god i mod as om end sjönt at der 
havde været Krig og Past men ellers saa handed et graart bra. dernast beklagede han at St. 
Pauli Menighed ikke havde haft regelions skole men han haabede at de vilde faa i det 
tilkommende aar og om mulig faa föndags skole. dernast blev Carl Alberg og Hustru og 
barn og Ed Vigen og Hustru optaget i menigheden. derefter blev det beslutet at holde to 
moneder skole om muligen i kirken vis ikke saa en maaned i det östre og en i det vestre 
skolehus. 
 
Fölgende embedesmand blev valgt som Trustis for 3 aar: Ole Helgenson; som Sek for 1 
aar, Ole Odegard; som Kas. for 1 aar, C. Oien; som Legning Kom. J. Kval, C. Oien og T. 
Stene; som skole kom Ole Valsvik, H. Wiken og J. Kval; som Bygning kom same som 
for; som kirke tjener N. Nilson og lön for same $15.00 dernast blev Kas. raport oplpast 
og antaget. der blev beslutet at forhöre Præstens lön $125.00 saa at lönen for det 
tilkomende aar blever $325.00. 
 
Foreslaaet og understötet at C. Oien og John Kval gaar ud med Pastor Grimsrud for at faa 
flere medlemmer ind i menigheden dernast blev der beslutet af ved pasende anledming at 
ha in fast for ingaamde medlemmer og som g?om for same blev valgt Borgie, Odegaard 
og Viken Delegater til Kristsmöde blev vlagt C. Oien og O. Vlasvik og som sup. H. 
Wiken og L. Lokken. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
Ole Odegaard, sek. 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
Menigheden holdt sit Aarsmöde i kirken den 13 December 1920. Mödet Aabnedes av 
Past. Grimsrud med salmesang og bön. dernæst oplyete han at der hovde veret holdt 22 
Gudstjenister i det forbigangne aar og at et dusin famelier havde goalt ind i menigheden 
og at der var tre som önsked optagelse nenilig Mr. Martin Matheson og hustru og Mrs. 
Bennie Odegaard. de blev enstingt optaget. 
 
Skole Kom. raporterede at der havde veret holdt 2 maaned i det vestre og 1 maaned i det 
östre skolehus og at Kvindeforeningen havde betalt for same. 
 
Dernæst blev der beslutet at halde 2 maaneder skole i kirken og som skole Komiti blev 
valgt Ole Valsvik, O. Odegaard og Nils Nilson. 
 
Bygningskomiten raportende at det havde nu blevet Basement under Kirken og at andre 
reputioner havde blevet gjort og da ikke regningen paa same var fuldstindig blev der 
valgt to revisorer nemilig Paul Borgie og Tobias Stene som skulde raportere senere. 
Grav plads Kom oplyste at County it havde byget bro ved Gravplatson og saa blev der 
beslutet at ha in Grav bismykningsdag. dernæst blev folgende inbetsmand valgt som 
trustis for tre aar: K. Finstad, Sek 1 Aar O. Odegaard; Kaserer et aar, C. Oien; Lignings 
Kom. O. Valsvik, P. Borgie og L. Netteland. Bygnings Kom. same som för som 
Kirktjener J. Torstveit og lön for same $16.00 for et aar. 
 
Delegater til Kretsmöde blev valgt Lars Netteland og H. Johnson og som suplanter A. 
Odegaard og K. Finstad. som Gravplads bestyrer blev valgt B. Odegaard. 
 
Dernæst blev Kaserers raport oplast men blev hunlagt pa grund av at der ikke var 
fuldstundig. 
 
Foreslaaet og understötet at bevilge $400.00 til menighedens udjifter. det blev foreslaaet 
og understötet at menigheden udtaler sin tak til Kvindeforeninge og ungdomsforeningen 
for den hjelp de havde ??ret ved bygningen av Basem,ent et og at menigheden ligeledes 
udtaler sin tak til Agnes Odegaard for den Alter dug som hun foræride menigheden. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
Ole Odegaard, Sek. 



 
1921 
 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
Menigheden halt sit Aarsmöde i kirken den 12 December 1921. 
 
Mödet aabenedes av Pastor Grimsrud med salmesang og bön dernæst blev Sek. Raport 
oplast og antaget og derefter Kaserers raport oplast og antaget. 
 
Skole Komiten raportende at de haade haft 1 og ½ Maaned skole. Bygningskomiten 
raporterede ved T. Stene at det ikke havde gjorte noget i det forbigngne aar og at han 
önsked at den skuld oplöses han ogsa raporterede at revisorne autog Kometins raport som 
oplast Dernæst blev folgende ambetsmand valgt for Trustis for tre aar blev valgt John 
Kval; Sek O. Odegaard et aar; Kas. T. Stene et aar. 
 
Til Bygnings Kom. den blev oplöst og C. Oienb udtalte sit önske at menigheden takede 
den for det arbeide de havde udfört som Grav plads bestyrer blev valgt Bennie Odegaard 
og dernæst blev det bislartet at have en Grav bisnykininge dag tiden skulde bestemes 
senerer. 
 
Lignings Kom same som för Netteland, Borgie og Valsvik til Kirke Tjener same som för 
Joe Torstveit. 
 
Delegater til Krismöterne: O. Peterson og Olaf Snyting; sup. Ed Viken og K. Finstad. 
 
Det blev foreslaaet og understötet at holde to maaneder religious skole og at den skulde 
holdes i kirken. 
 
Dernæst blev der buslutet at bivilgr $200.00 til menighedens udgjiften. 
 
Dernæst blev in kom. av tre valgt til at same til de forsjilig Kaserer nemelig Emil Thune, 
Carl Alberg og B. Odegaard. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. Odegaard, Sek. 



 
1922 
 
Referat oer Menighedens Aarsmöde. 
 
St. Pauli Menighed holdt sit Aarsmöde i Kirken den 11 Dec. 1922. 
 
Mödet aabenedes av Pastor Grimsrud med salmesang og bön. Dernæst blev Sek. raport 
oplast og antaget.  
 
Og derefter raportered Skolekometin at de havde haft en maaned skole det blev foreslot 
og understötet at hensille til Kvindeforeningen at tage religions skole sagen under 
overveilse og om muligt ordne med en termin til sommeren. 
 
Dernæst blev Kasserens raport oplast og antaget.Dernæst blev folgende valgt til Sek. Olaf 
Snetting et aar. til Kaseres. Tobias Stene et aar. til Trusties Carl Alberg 3 aar. Til Kirke 
Tjener same som för Joe Torstveit. Til lignings kometi blev folgende valgt: Ole 
Odegaard, Martin Mathson, Edward Vigen. 
 
Dernæst blev der beslutet at bevilge $400.00 so til Menighedens udgjifter. Dernæst blev 
en kom. av tre valgt til at samle til de forsjelige Kaaser nemelige: Ole Pederson, Emil 
Thune og Alfred Helgeson. Dernæst blev det beslutet at have en grav besmyknings dag. 
Tiden skulde bestemes senere. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sek. 



1923 
 
Referat over Menighetens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighet holdt sit Aarsmöde i Kirken den 10 Dec 1923. Mödet aabenedes af 
Pastor Grimsrud med Salme sang og Bön. Dernest blev Sec. raport oplast og antaget, og 
derefter Kassererns raport oplast og antaget. Dernest blev folgende Embedsmend valgt: 
Til Sec. O. J. Snetting et aar. Til Kaserer T. Stene et aar. Til Trustees Martin Mathson tre 
aar. Til legnings Kom. blev folgende valgt: Ole Odegaard, Paul Borgie, Ed. Vigen. Til 
Kirke tjener same som för Joe Torstveit. 
 
Dernest blev det foreslaaet og understötet at valge en Kom. til at forehandle med 
Kvindeforening om religious skols sagen. nNemelig Ole Odegaard, Ole valsvig og Nels 
Nelson. 
 
Dernest blev en kom. af tre valgt til at samle tildeforsjeldige Kasser. nemelig Ole 
Pederson, Emil Thune og Ole Helgeson. Dernest blev der besslutes at bevilge $400.00 til 
Menighedens udgjeften. Derefter blev det foreslaaet og understötet at Bemyndige 
Trusterne til at for andre laanet og om mulige at lane pengene efter billigere rente. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



St. Pauli Menighet holdt et specielt möde i Kirken den 7 July 1924. 
 
Mödet aabenedes av Pastor Grimsrud med salmesang ot Bön. Dernest udtalte han sig or 
sagen av dette mode. Nemelig at tales om hvad der bunde jgöres med Kirke bgyningen. 
Det blev foreslaaet og understötet at Sec. skulde finde Storm og Fire Insurance Policirne. 
 
Kunte Finstad sagde at Hammar gamle Kvindeforeningen havde $100.00 som de vilae 
gjive til at fikse Kirken indvendig med. Formand Pastor Grimsrud foreslog at vi modtog 
denne tilbydelse med tak. 
 
? nest? blev det foreslaaet og understötet at male Kirken to gunge, og at satte railing paa 
indgangs trappen og stette nye glasruder i vinduerne hvor det tranges. og kjobe screens 
for Basement vinduerne. 
 
Det blev foreslaaet og understötet at Trustiene staar for at faa dette arbeide udfört. 
Floreslaaet og understötet at henvende og til Ungdomsforeningen om de vilde hjelpe til at 
betale for dette arbeide. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



1924 
 
Referat over Remighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed holdt sit Aarsmöde i Kirken den 8 Dec 1924. 
 
Mödet aabnedes af Pastor Grimsrud med Salme sang og Bön. Dernest blev Sec. raport 
oplast og antaget. Derefter Kasseren’s raport oplast og antaget. Dernest blev folgende 
embedsmand valgt. 
 
Til Sec. O. J. Snetting et aar. 
Til Kasserer T. Stene et aar. 
Til Trustes Ed Vigen tre aar. 
Til legnings Kom. blev folgende valgt: Ole Pederson, Kornelius Oien, Joe Torstveit. 
Til Kirk tjener same som för Joe Torstveit. 
Til skole Kom. same som för nemelig. Ole Odegaard, Ole Valsvig, og Nils Nelson. 
 
Dernest blev en kom. af tre valgt til at samle til de forsjeldige kasser. nemelig: Ole 
Pederson, Emil Thune, Helge Helgeson. 
 
Dernest blev der foreslaaet og understötet at Martin Knutson blev fritat fra iligneng i 
prestelön saa lange han er borte. Og at Mrs. Austad blev fritar fra ligning neste aar. Og et 
Martin Helgeson og familie blev reduser it det halve hvad de var ilignet för. 
 
Med hensyn til folgende menigheds medlemmer som ikke har betalt prestelön paa fire 
aar, nemelig Peter Nelson, Oscar Seeling, Tollef Erickson og Hans Fredrikson. besluttes 
folgende: De ilignes if prestelön for kommende aar som för. Det som de stor til rest, 
strykes; men dersom der ikke betales i det kommende aar, maa de anses for strögne av 
medlems listen. 
 
Dernest blev det foreslaaet og understötet at bevilge $375.00 til Menighedens udgjifter. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



Referat oer Menighedens Aarsmöde. 
 
St. Pauli Menighed holdt sit Aarsmöde i Kirken den 14 Dec 1925. 
 
Mödet aabenedes af Pastor Grimsrud med salme sang og Bön. 
 
Dernæst oplyste han at der havde varet holdt Guds tjenester som för og at kvinde 
foreningen kavde haft et godt aar og at Ungdoms foreningen havde holdt flere möder i 
aar end för. 
 
Dernest blev Sec. raport oplast og antaget. Derefter Kasserens raport oplast og antaget. 
Dernest blev folgende embedsmand valgt. Til Sec. O. J. Snetting et aar; Til Kasserer T. 
Stene et aar; Til Trustees Martin Helgeson Tre aar. Til Kirke tjener Joe Torstveit. 
 
Foreslaaet og understΩ¨Ωotet at Kirke tjenerens lön blev foshöit fra $16.00 aaret til 
$25.00 aaret. Til lignings Kom. same som för nemelig Ole Pederson, Joe Torstveit og 
Kornelius Oien. 
 
Til skole kom. blev folgende valgt Ole Odegaard, Ole Valsvig og Nils Nelson. Dernest 
Valentered Ole Pederson, Emil Thune og Helge Helgeson til at samle til de forsjeldige 
kasser. 
 
Formand Pastor Grimsrud udtalte sit önske at Menigheden udtaler sin tak til 
Kvindeforeningen og Ungdoms foreningen for trofast arbeide med at sörge for at fa? 
Kirkens gjeld betalt. 
 
Det blev overladt til Tröstierne at kjöbe ved for Kirken. Derefter valenterede Ole valsvig, 
Ed. Vigen, Emil Thune, og O. J. Snetting at de vilde hugge ned brusken ved Kirken. 
 
Foreslaaet og understötet at bevilge $375.00 til Menighedens udgjeften. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



 
St. Pauli Menighed holdt et speciel Menigheds möde i Kirken den 5 April 1926. For at 
forehandle om der skulde holdest Guds tynester i det Engelske sprog. det blev foreslaaet 
og understötet at holde redie hver Gudstjeneste i det Engelske sprog. Dernest blev det 
foreslaaet og understötet at henvende os til ungdoms foreningen om de vilde kjöbe 
Engelske salme böger til at benytte ved de Engelske Gudsljenesten. 
 
Hvorefter modet hovedes. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



 
Der blev holdt et specilt Menigheds mode i Kirken den 14 June 1926. Mödet aabnedes af 
Formand Pastor Grimsrud med Bibel lasning og Bön. 
 
Dernest udtalte Martin Mathson sig aarsagen for dette mode, nemelig at underhandle 
angaarende hvad der skulde gjöses med Kirken. 
 
Dernest blev det foreslaaet og understötet at Helmer Finstad med Kone og 4 Börn 
optagede som Menigheds medlemmer. 
 
Foreslaaet og understötet at Grace kirken med 3 jern stanger paa vest siden og to paa öst 
siden, og 3 p indsiden af Basementen og 2 paa insiden af Kirke nom det er nödoendigt. 
Foreslaaet og understötet at satte Kirken istand paa indsiden med steel ceiling og male 
den paa indsiden og udsiden og sotta railing paa indgangs trappen. 
 
Foreslaaet og understötet at bemöndige Tröstierne til at leie en snekker til at forestaa 
dette arbeide og at lane penge til at udföre dette arbeide. 
 
Paa forslag hovedes Mödet 
 
Olaf Snetting, Sec. 



 
St. Pauli Menighed holdt et specilt Menigheds mode i Kirken den 25 July 1926. Mödet 
aabnedes af Pastor Grimsrud med salme sang og Bibel lasning. Dernest blev det 
foreslaaet og understötet at antage Pastor Grimsruds resignation. Foreslaaet og 
understötet at antage resignationen paa 2 maaneder isteden for tre. Foreslaaet og 
understötet at volge en kom. af tre til at kalde præst igjen.  
 
Nemelig: Joe Torstveit, Lars Lokken, O. J. Snetting. 
 
Dernest blev Iver Iverson valgt til grav bestyrer og Tobais Stene valgt som formand til vi 
faar præst igjen. 
 
Paa forslag hovedes mödet. 
 
O. J. Snetting, Sec. 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed holdt sit Aarsmöde i kirken den 13 Dec 1926. Mödet aabnedes af 
Faarmand Pastor Jacobson med Bibel lasning og bön. Dernest blev Sec. rapport oplast og 
antaget som last. Kas. rapport blev oplast og antaget som last. 
 
Fölgende embedsmand blev valgt. 
Ole Pederson Trustie 3 aar 
Olaf Snetting Sec. 1 aar 
Tobias Stene Kasserer 1 aar 
Nils Nelson  Kirketjener 1 aar 
 
Skole Kom. same som för nemelig, Ole Odegaard, Ols Valsvig, Nils Nelson 
 
Lignings Kom. Martin Mathson, Helmer Finstad, Ole Pederson 
 
Dernest blev en Kom. af tre valgt til at samle til Samfund Kassen nemlig: Otto Netteland, 
Helge Helgeson, Emil Thune. 
 
Foreslaaet og understötet at imbyde Kretson til at holde sit kreds mode i Kirken en gang i 
April eller May. og at have Kirkens indvillse paa same tid. Foreslaaet og understötet at 
bruge komoelut Systemet til at indkreve prestelönen. 
 
Foreslaaet og understötet at bevilge $375.00 til Menighedens udgjifter. 
 
Paa forslag hevedes mode. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



Et specilt menigheds mode blev holdt i kirken den 14 April 1927. Ole Pederson blev 
valgt som medlertidig formand. 
 
Der blev valgt en delegat til district modet som blev afholdt i Thief River Falls i June 
nemlig Ole Valsvig og Ole Pederson som supelant. 
 
Ed Vigen udtalte sig aarsagen for dette mode nemmelig at forhöie prestelönen for hele 
kaldet fra $1,240.00 til $1,500.00 om Aaret. Det vilde blive $65.00 paa hver menighed. 
 
Foreslaaet og understötet at St. Pauli Menighed forhörer prestelönen de $65.00 dersom de 
andre Menigheder i kaldet forhoier sin prestelön en lignende sum. 
 
Paa forslage hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



 
Et specil Menigheds mode blev holdt den 9 Oct. 1927. Pastor Jacobson udtalte sig 
aarsagen for dette mode. Nemelig at velge to Delegater til Kreds mödet i Bethania 
menighed i Pastor Ranums kald. som holdes den 26 og 27 Oct. 1927. 
 
Og at velge en ny medlem paa kalds Kom. isteden for af döde Lars Lokken. Folgende 
blev valgt Emil Thune paa kalds Kom. 
 
Ed Vigen og Ole Pederson blev valgt til delegater til Kreds mödet. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed holt sit Aarsmöde i Kirken den 14 Dec 1927. Mödet aabenedes af 
Pastor Jacobson med Bibel lesning og bön. Dernest rapporterde Pastor Jacobson at han 
havde holdt 9 Engelske, 12 norske og 7 norsk Engelsk Gudstjenester, 3 Begravelsen, 2 
Altergangs Gudstjenester, 8 Daabs handlinger og 22 Konformant möder.  
 
Pastor Jacobson udtalte sin tak til Menigheden fordi de havde betalt preste lönen 
regelmesigt. Foreslaaet og understötet at gaven af $25.00 fra Mrs. John Magnuson skulde 
bruges til soder i Basementet antat. 
 
Dernest blev Sec. rapport oplast og antat som last. Og Kass. rapport oplast og antat. 
Fölgende embedsmand blev valgt: O. J. Snetting Sec 1 aar; Tobais Stene Kass 1 Aar; 
Emil Thune Trustie 3 Aar. 
 
Legnings Kometi: Ole Pederson, Helmer Finstad, Ed Vigen. 
 
En Kone af 3 blev valgt til at samle til Samfunds Kassen nemelig, Joe Torstveit, Carl 
Alberg, Jalmer Valsvig. 
 
Skole Kom. Ole Odegaard, Ole Valsvig, Nils Nelson. 
 
Kirketjener, Nils Nelson. 
 
Föreslaaet og understötet at Iver Iverson med familie og Klara Iverson optage som 
Menighed medlemmer enstemigt antat. Dernest blev Kvindeforeninger paa lagt at 
bestemme om Religjons skolen. Foreslaaet og understötet at Pastor Jacobson betjener 
Menigheden intil Pastor Dale kommer, antat. Foreslaaet og understötet at Ligningens 
kometien taler med Kvindeforeningen og Ungdomsforeningen om de vil hjelpe til at 
betale Menghedens udgjefter fös de bestmeer busietet. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



 
Et Specilt Menigheds Möde blev avholt i Kirken den 28 May 1928. 
 
Pastor Dahle oplyste at hensigten med dette mode var at volge en Delegat og en 
Suppelant til den Norsk Lutherske Kirkes Felles mode som skal afholdes i Minneapolis 
fra den 31 May til den 7 June 1928. 
 
Foreslaaet og understötet at Clearwater og St. Pauli Menighed volger en Delegat 
tilsammen antat. Fölgende blev valgt Tobias Stene som Delegat og Ole Pederson som 
Suppelant. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



St. Pauli Menighed afholt et specillt menigheds mode i Kirken den 28 Oct. 1928. Pastor 
Dahle udtalte sig aarsagen for dette mode var at forandre Menighedens aars mode. 
Foreslaat og understötet at forandre Menighedens Aarsmöde fra den ander Mandag i Dec 
til den 15 Nov. 
 
Antat. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed holt sit Aarsmöde i Kirken den 15 November 1928. Mödet aabnedes 
af Formand Pastor Dahle med Bibel lesning og bön. Pastor Dahle sagde at han ikke havde 
meget at rapportere da han ikke havde betjent Menigheden mere end 6 maaneder men at 
han havde arbeidet af hjertens lyst, og at han havde holt Gudstjenester hver 2 uger og 
mödt med komformanterne en gang hver uge. 
 
Sec. rapport blev oplast og antat som last. Kas. rapport blev oplast og antat. Fölgende 
embedsmand blev valgt: Sec. O. J. Snetting 1 Aar; Kas. Tobais Stene 1 Aar; Trustie 
Helmer Finstad 3 Aar. 
 
Legnings Kom.: Ole Pederson, Helmer Finstad, Ed Vigen 
 
At Samle til samfunds kassen Joe Torstveit, Carl Alberg, Hjalmar Valsvig. 
 
Skole Kom. : Ole Odegard, Ole Valsvig, Nels Nelson. 
 
Kirktjener Nels Nelson. 
 
Dernest blev det foreslaaet og understötet at knivderne bliver optat som stemmeberetige 
medlemmer i Menigheden antat. Foreslaaet og unerstötet at henvende os til 
kvindeforeningen og Ungdoms foreningden om de vil ude en vis sum af deres entekter 
for Aaret til Menigheden udgjifter. Antat. 
 
Det blev besluttet at gaven af $5.00 fra Mrs. Magnuson skal bruges til Communion set.  
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



 
Der blev holt et specielt Menigheds mode i Kirken den 28 April 1929.  Pastor Dahle 
udtalte sig aarsagen for dette mode nemmelig at valge to delegater til kreds mode som 
afholdes i Viking den 29 og 30 Mai 1929. 
 
Fölgende delegater blev valgt. Ole Pederson og Tobias Stene. 
 
Paa forslag hevedes mödet. 
 
Olaf Snetting, Sec. 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli menighed afholt sit Aarsmöde i Kirken den 15 Nov 1929. Mödet aabnedes med 
Bibel lesning af Ole Valsvig og bön af Pastor Dahle. Sec. rapport blev oplast og antat 
som last. Foreslaaet og understötet at kvinderne bliver optat som stemmeberetige 
medlemmer i Menighedens antat. Kasserens rapport blev oplast og antat som last. 
 
Pastor Dahle rapporterte at han havde i aarets löb holdt 22 Gudstjenester i menigheden, 
Tolv i det norske sprog og ti i det engelske og at han havde döbt 6 Börn og Konformeret 
en klasse konformanter den 30 June. 
 
Fölgende embedsmand blev valgt. Sec. O. J. Snetting 1 Aar; Kass. Tobias Stene 1 Aar; 
Trustie Ole Pederson 3 Aar. 
 
Skole Kom. Mrs. Martin Mathson, Mrs. Nels Nelson, O. J. Snetting 
Kirke tjener, Nels Nelson 
Ligninges Kom. Ole Pederson, Helmar Finstad, Ed Vigen 
 
Foreslaaet ot understötet at betale Kass. $10.00 om Aaret for sit arbeide antat. Foreslaaet 
og understötet at insamle til samfund kassen ved offer. antat. 
 
Foreslaaet og understötet at Pastor Dahle skaffer alter vin. Antat. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
O. J. Snetting, Sec. 



 
Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed afholt sit Aarsmöde i Kirken den 14 Nov 1930. Mödet aabnedes af 
Formand Pastor M. L. Dahle med salme sang, Bibel lesning og bön. 
 
Sec. rapport blev oplast og antat som last. Kass. rapport blev oplast og antat som last. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at han havde i aarets löb hölt 23 Gudstjenester, 2 Nadvers 
Gudstjenester, 2 begravelser og at der havde veret holt sex uger religjons skole. 
 
Fölgende embedsmand blev valgt. 
Sec. O. J. Snetting 1 aar 
Kas. Tobias Stene 1 aar 
Trustee Emil Thune 3 aar 
 
Skole Kom. Mrs. Martin Mathson, Mrs. Nels Nelson, O. J. Snetting 
 
Legninges Kom. Ole Pederson, Helmer Finstad, Ed Vigen 
 
Kirketjener Nils Nelson 
 
Foreslaaet og understötet at trostierne henvender sig til county Kommeserene om at faa 
en bra bygget ind til Gravplasen antat. 
 
Foreslaaet og understötet at Trostierne ser efter hvad some bön gjores med gravplassen 
antat. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed avholdt sit Aarsmöde i Kirken den 11 Nov. 1931. 
 
Modet aabnedes af Formand Pastor M. L. Dahle med Bibel lesning og Bön.  Sec. rapport 
blev oplast og antat som last. Kas. rapport blev oplest og antat som lest. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at han havde i aarets löb holt 24 Gudstjenester, 2 
Altergangs Gudstjenester og at s¨kninger til Gudstjenesterne havde varet nodenlunde bra, 
og at der havde veret holt fem uger religjons skole. 
 
Og at der var tre familier som önskede optagelse i menigheden. Nemelig Ed Huskie og 
hustru, Elias Melvi og hustru og born, Andrew Arne og hustru og born. 
 
De blev enstemigt optaget. 
 
Folgende embedsmand blev valgt. 
Sec. O. J. Snetting 1 aar 
Kas. Tobias Stene 1 aar 
Trustee Helmer Finstad 3 aar 
Kirke tjener Nels Nelson 
Skole Kom. Mrs. Tobias Stene, Mrs. Ole Odegaard, Mr. Olaf Snetting 
Legnings Kom. John Kval, Ole Valsvig, Tobias Stene 
Organister Miss Marie Oien og Mrs. Carl Alberg 
 
En kom. af tre blev valgt til at se dem som ikke var med og offret til Bussutet. Nemlig 
Pastor M. L. Dahle, Emil Thune, Ole Pederson 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed avholdt sit Aarsmöde i Kirken den 17 Nov 1932. 
 
Mödet aabnedes af Formand Pastor M. L. Dahle med Bibel lesning og Salme sang. Sec. 
rapport blev oplast og antat som lest. Kas. rapport blev oplest og antat som lest. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at han havde i aarets lob holt 19 Gudstjernester, 2 
Altergang Gudstjernester, 2 Begravelsen og at han havde lest med en klasse 
Konformanter. Og at den bestemte religjons skole blev holt.   
 
Og at Ungdoms Foreningen havde holt en del möder. Og söknenger til Gudstjernesterne 
havde været saa medelsbra. 
 
Fölgende de embedsmand blev valgt. 
Sec. O. J. Snetting 1 aar 
Kas. Tobias Stene 1 aar 
Trustee Ole Pederson 3 aar 
Legnings Kom. John Kval, Ole Valsvig, Andrew Arne 
Organist Mrs. Carl Alberg 
Skole Kom. Mrs. Tobias Stene, Mrs. Ole Odegaard, Mr. O. J. Snetting 
Kirketjener Nels Nelson 
 
Foreslaaet og understötet at Menighedens Financer optages for behandling antat. 
Forslaaet og understötet at Menigheden betaler Pastor M. L. Dahle $325.00 aaret i lön. 
Antat. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 



Referat over Menighedens Aarsmöde. 
 
St. Pauli Menighed avholdt sit Aarsmöde i Kirken den 16 Nov 1933. Mödet aabnedes af 
Pastor M. L. Dahle med salme sang og Bibel lesning. Sec. rapport blev oplest og antat 
som lest. Kass. rapport blev oplest og antat som lest. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at igjenem aarets löb havde han holdt 22 Gudtjenester, 10 
Engelske og 12 norske. Tilslutningen til disse havde været saa almindlig. kunde have 
været bedre, helst de norske. Bevaanlt kvindeforenings möderne med untagelse af et. 
Laste med en klasse konformanter. Nogle husbesög og sygebesög efer som det var 
muligt. 
 
Menigheden har betalt sin andel til Samfundet. Formand Aastad sente en special tak til 
kaldets menighed. Der blev holdt en maaned religions skole. Luther League har haft in 
möder. 
 
Folgende embedsmend blev valgt. 
 
Sec. O. J. Snetting et aar 
Treas. Tobias Stene et aar 
Truste Emil Thune 3 aar 
Legnings Kom. John Kval, Ole Valsvig og Andrew Arne 
Organist Mrs. Carl Alberg 
Skole Kom. Mrs. Tobias Stene, Mrs. Ole Odegaard, og Mr. Olaf Snetting 
Kirketjener Nels Nelson. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed avholdt sit Aarsmöde i Kirken den 27 Nov 1934. Mödet aabnedes af 
formand Pastor M. l. Dahle med salme sang og Bön. Sec. rapport blev oplest og antat 
som lest. Kas. rapport blev oplest og antat som lest. Pastor M. l. Dahle rapporterte at han 
ijenem aarets löb havde holdt 19 Gudstjenester og bevaanet de fleste kvindeforeningen og 
lest med en klasse Komformanter, og at han  havde været med paa de fleste 
ungdomsforenings möder. Der blev hold en maaned religjone skkols og arbeidet havde 
været saa almendelig. 
 
St. Pauli Menighed havde betalt sin fulde andel til Busietet. Foreslaaet og understotet at 
menighedens paaleggerTröstierne et finde ud hvad det vilde koste at reperere basementet. 
 
Fölgende embedesmand blev valgt. 
Sec. O. J. Snetting et aar 
Tres. Tobias Stene et aar 
Trus. Helmer Finstad tre aar 
Skole Kom. Mrs. Tobias Stene, Mrs. Ole Odegaard, Mr. O. J. Snetting 
Legnings Kom. Gust Gustafson, Joe Torstveit, Ole Valsvig 
Kirke tjener Oscar Seeland 
Organist Mrs. Carl Alberg 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. Olaf Snetting 



Referat oer Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed avholt sit Aarsmöde i Kirken den 13 Nov. 1935. Mödet aabnedes av 
Pastor M. L. Dahle med Bön og skrift lesning. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at han igjenem aarets löb havde holt 22 Gudstjenester 
sökning til Gudstjenesterne havde veret saa almindelig kunde ha veret bedre. Han havde 
lest med en klasse Konformanter, besögt syge af og til. 
 
Sec. rapport blev oplest og antat som lest. Kas. rapport blev oplast og antat som lest. 
 
Fölgende embedsmend blev valgt. 
Sec. O. J. Snetting et aar 
Kas. Tobias Stene et aar 
Trusti. Joe Torstveit tre aar. 
Lignings kommite: Gust Gustafson, Ole Valsvik, Ole Pederson 
Skole Kom. Mrs. Tobias Stene, Mrs. Ole Odegard, Mr. Olaf Snetting 
Kirke tjener Nels Nelson 
Organist Mrs. Carl Alberg 
 
Det blev foreslaaet og understötet at prestelönen betales kvarterle. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. Olaf Snetting 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed avholdt sit Aarsmöde den 12 Nov. 1936. Pastor M. l. Dahle erklerede 
mödet aabnet i Kirken og forsatses hos Martin Finstad med Bön og Salme sang. Pastor 
M. l. Dahle rapporterte at han igjennem aarets löb havde holdt 24 Gudstjenester og at han 
havde haft den glede at undervise en klasse Konformanter.  Og religjons skole blev holdt 
som vanlig. 
 
Ungdoms Foreningen havde arbeidet med held og at Menigheden havde betalt det meste 
af Busutet. 
 
Sec. rapport blev oplest og antat som lest. Kas. rapport blev opplest og antat som lest.  
 
Fölgende embedsmand blev valgt. 
 
Sec. O. J. Snetting 1 Aar 
Kas. Tobias Stene 1 Aar 
Truste, Emil Thune 3 Aar 
Kirketjener Nels Nelson 1 Aar 
Skole Kom. Helmer Finstad, O. J. Snetting, og Mrs. Ole Odegaard 
Organist Mrs. Carl Alberg 
Lignengs Kom. Gust Gustafson, Ole Valsvik, Ole Pederson 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 



Referat over Menighedens Aarsmöde 
 
St. Pauli Menighed avholt sit Aarsmöde i Kirken den 18 Nov. 1937. Mödet aabnedes av 
Pastor M. l. Dahle med salme sang og skrift lesning. Sec. rapport blev oplest og antat som 
lest. Kas. rapport blev oplast og antat som lest. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at han ijgennem aarets löb havde holt 23 Gudstjenester 
Kirke gangen havde veret Ganske bra og Luther League havde gjort sersjilt got arbeide. 
 
Söndags skols havde gjort godt arbeide og at menigheden skulder Mrs. Carl Finstad tak 
for dette arbeide.  
 
Han havde bevonet alle Kvindeforeningen möder untagen et. 
 
Fölgende embedsmend blev valgt. 
Sec. O. J. Snetting 1 Aar 
Kass. Tobias Stene 1 Aar 
Truste Helmer Finstad 3 Aar 
Kirke Tjener Nels Nelson 
Skole Kom. Mrs. Carl Finstad, Helemr Finstad, O. J. Snetting 
Legnings Kom. Gust Gustafson, Ole Valsvik, Ole Pederson 
Organist Mrs. Carl Alberg 
Asistent Evelyn Nelson 
 
Foreslaaet og understötet at paalege Trostierne at finde uds hvad det vil koste at reporere 
basementet. Foreslaaet og understotet at intage Mr. og Mrs. Helmer Berg og Mr. og Mrs. 
Anton Johnson med familie som Menigheds medlememer. Enstemig antat. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 



St. Pauli Menighed avholt sit Aarsmöde i Kirken den 10 Nov. 1939. Mödet aabenedes av 
Pastor M. L. Dahle med salme sang og skrift lesning. Sec. rapport blev oplest og antaget 
som lest. Kas. rapport blev oplest og antaget som lest. 
 
Pastor M. L. Dahle rapporterte at han ijenen aarets löb havde holt 22 Gudstjenester og at 
han havde lest med en klasse konformaten og at han havde besogt syge saa meget som 
muligt. 
 
Det blev foreslaaet og understottet at optage selmer Urdahl med famelie og Willie 
Gilbertson med famelie som Menigheds medlemmer. Enstemegt antaget. 
 
Folgende embedsmend blev valgt. 
 
Sec. O. J. Snetting 
Kas. Tobias Stene 
Trostee Joe Torstveit 3 Aar 
Skole Kom. Mrs. Carl Finstad, Helmer Finstad, Olaf Snetting 
 
Legnings Kom. Nils Nelson, Carl Alberg, Iver Iverson 
 
Organist Mrs. Carl Alberg 
Suppelant Evelyn Nelson 
Kirke Tjener Nels Nelson 
 
Det blev foreslaaet og understötet at betale Iver Iverson $3.00 aaret for at tage vare paa 
gravplassen. Foreslaaet at forandere menighedens Referat til det Engelske sprog. 
 
Paa foreslag hevedes mödet. 
 
Sec. O. J. Snetting 
 


