Festhögmässa med Biskopen
Den 22: a oktober
hölls festhögmässa
med
högtidligt
besök av biskop
Tony Guldbrandzén
i Ljustorps kyrka.
Efter högmässan
bjöds det på lunch
i församlingshemmet.
Tony Guldbrandzén
är den andra biskop
som är vald enligt
den nya kyrkoordning som gäller
för Svenska kyrkan
från 2000. Han har
röstats fram i ett
direkt val av präster
och förtroendevalda
i Härnösands stift.

det var den förra
biskopen, berättar
Peter.
Syftet med biskopens besök är dels
tillsyn och dels för
att främja församlingens verksamhet. - Han vill
bidra med goda
idéer och uppmuntran. Biskopen lyfte särskilt
fram det goda
samarbetet som
ﬁnns i Ljustorp
under sitt besök.
Han var glad att
församlingen var
en aktiv del av
den Bygdesamverkan som ﬁnns i
Ljustorp, berättar
Peter.

Några av hans främBiskopen, präster, diakoner och övriga deltagande under högmässan
sta arbetsuppgifter
är att svara för ledning och tillsyn, lunchen medverkade också biskovårda och värna kyrkans enhet, och pen och deltog i samtalen vid Förutom högmässa och lunch hade
att viga präster och diakoner. Bisko- borden. Han samtalade senare även vi också gemensamma och enskilda
pen är också ordförande i Stiftssty- med personal och förtroendevalda. samtal med biskopen och det är
relsen och Domkapitlet
Prästen Peter Persman berättar att alltid bra. Sen var den en härlig fest
Festhögmässan inleddes med en det inte är så vanligt med biskopsbe- totalt sett, avslutar Peter glatt.
Text: Lena Liljemark
högtidlig procession med medver- sök i församlingen. - Sist var det när
kan av årets konﬁrmander i Ljustorp. Församlingshemmet invigdes och
Foto: Carin Fällman
Under gudstjänsten ﬁck vi njuta
av vacker sång och musik av
Ljustorps hembygds och kyrkokör.
Biskopen själv höll predikan för
dagen och församlingens nya
diakon Vuokko Nordström bad
förbönen. Vikarierande kyrkoherde och ljustorps präst Peter
Persman hade beredelseorden
och Anders Sundqvist från Timrå
bad dagens bön. Gudstjänsten
innehöll nattvard och den erbjöds
på olika stationer i kyrkan.
Det var gott om besökare i kyrkan
den här dagen och kyrkbänkarna
var så gott som fyllda.
Efter gudstjänsten i kyrkan
inbjöds det till lunch i form av
paj i församlingshemmet. Vid
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Besökare vid den efterföljande lunchen på församlingsgården

