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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. 
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