Haurvig Kirke

Helligåndskirken, Hvide Sande

Nr. Lyngvig Kirke

Vi har 1 sognepræst og 2 præster på deltid.
Vi er 3.291 folkekirkemedlemmer og får rigtig mange gæster fra fritidshusene.

Oversigt over menighedens aktiviteter i Holmsland Klit sogn

Gudstjenester
Skriftemål med altergang
Bryllupper
Begravelser
Koncerter
Sangaftener
Bibelmaraton
Kirkeskole for voksne
Konfirmander
Konfirmandforældrearrangementer
Minikonfirmander
Fredagstræf for ældre
Høstfest
Sogneaftener
Studietur
Kirkeblad
Hjemmeside
Voksen kirkekor
Juniorkor
Dåbsbesøg
Andre besøg
Indsamling i kirkerne
YM-indsamlingsprojekt
Menighedsrejser
Kirkegårde

Gudstjeneste i Auktionshallen
Småbørnsgudstjenester
Familiegudstjenester
Ungdomsgudstjenester
Friluftsgudstjeneste
Spillemandsgudstjeneste
Høstauktion
Konfirmandlejr
Konfirmandfest
Spørgsmålsaften
Legestue
Adventsfest
Julefest
Ungdomskirkekaffe
Ungdomskor ved gudstjenester
Sang og koncert
Årsprogram
Plejehjemsgudstjenester
Plejehjemsandagter

Krybbespil
Julegudstjenester
Skole-kirke-sangdag
Præsten i skolens undervisning
Plejehjemsgudstjenester
Plejehjemsandagter

Masterclass med undervisning og koncerter
Kunst, alsang og foredrag
Udflugt for de ældre

3 x Indre Mission Samfund
Et ord med på vejen
Familieaftener
IMU
UA
UA´20
FDF
Ungdomskor
Junior
Søndagsskole
Bedemøder
Sømandsmission
Sømandskreds
Sømandshjem
Y´s Men´s Club
KFUM´s idræt
Kirkens Korshær genbrug
Kvindegruppe
Bibelkredse
Danmission kreds
Flygtninge frivillig gruppe
Dansk Røde Kors Besøgstjeneste

(en god historie fra de gode gamle dage)
Korset på altret i Helligåndskirken i Hvide Sande har slået dybe revner.
Revnerne har nu altid været der.
De var der også ved kirkens indvielse i 1954. Det fortælles, at kirkeministeren
Bodil Koch ved indvielsesgudstjenesten lagde mærke til disse revner og
efterfølgende sagde:
”Der, i den dybeste revne, vil jeg gemme mig med alle mine synder!”
(noget moderne)
Sømandshjemmet havde 75 års jubilæum i 2007.
Der blev arrangeret en gudstjeneste i Auktionshallen.
Auktionsklokken blev brugt som ”kirkeklokke”, alteret blev bygget op af
fiskekasser og pyntet med fiskegarn og –redskaber. Vi sad på fiskekasser.
Der var dejlig sang og akustikken var i top.
Der deltog ca. 300 mennesker. Dejligt at byens befolkning og turister
bakkede op om det nye tiltag.
I STORM OG STILHED
Her på Klitten har ”pastor havet” altid talt meget stærkt. Mange rigdomme har havet skænket. Men også megen
angst, død og sorg. Ofte har det været i stormen, havets røst har lydt højest og da med megen alvor og fare. Somme
tider er havets stormende tale blevet til Guds vækkerrøst i befolkningen.
I kirkernes stilhed er Gud dog kommet os endnu nærmere. I dåb og nadver og ordet om Jesus Kristus. I Guds hus
møder vi Åndens stille susen. Her får vi den hjælp, vi har brug for under både naturens og livets mange storme. Her
hjælpes vi ad livets gode vej mod det evige mål, vi blev døbt til.
Storme kommer af sig selv. Den livgivende stilhed finder du ved korset i kirken!
Thomas Kristensen

