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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL
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DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring

för församlingarnas grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktioneii

Pastoratets omvärld
1.

Beskrivning

Definition av Pastoratets utsträckning och grundläggande uppgift
Osby pastorat består av Osby-Visseltofta- och Loshults församlingar.
Pastoratets uppgift är att fira Gudstjänst, bedriva Mission, Diakoni,
Undervisning och därigenom leda människor till en levande tro på Jesus
Kristus som personlig Frälsare.
- Genom Mission och Diakoni, tro i handling, vill vi sprida glädjebudskapet
om Jesus Kristus och låta honom förvandla människor, så att Jesus blir
trodd, älskad och efterföljd i pastoratet.
- Genom undervisning lära pastoratets befolkning vad kristen tro och kristet
liv är. Genom att ñra gudstjänst/mässa vill vi förenas kring Guds ord, bönen
och sakramenten.

Församlingstillhörighet och förtroende
pastoratet bor ca 9500 personer och ca 70 % av dessa är tillhöriga
församlingarna i pastoratet. Dopfrekvensen är hög, de flesta tillhöriga väljer
att döpa sina barn. De flesta församlingsbor kommer i kontakt med
kyrkans arbete i samband med kyrkliga handlingar såsom: Dop,
konfirmation, vigsel och/eller begravning. När dessa kommeri kontakt med
kyrkan så har personal känslan av att många är mycket nöjda med det
bemötande de får. Förtroendet för kyrkan upplevs därför starkt bland
befolkningen. Pastoratets arbete med att starta upp och driva Förskola,
Fritids och projekt Grogrund för människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden ger en bra goodwill i samhället. Det finns en stark känsla
för Loshults församling hos många människor som bor i Älmhults kommun.
l

Kommunikation och arbetsmarknad
Pastoratet finns en mångfald av småföretag med en till några anställda,
endast ett företag med fler än 100 anställda och några företag däremellan.
Den största arbetsgivaren är IKEA i Älmhult dit många pendlar. Många
pendlar dessutom till Nibe i Markaryd. Goda kommunikationer finns med
tåg efter stambanan med station i Osby där Öresundståg stannar varje
timma i var riktning. Krösatåg trañkerar stambanan med stopp i Osby och
Killeberg med ungefär 1 stopp i timmen.
l

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Boende, arbetslöshet och befolkningsstruktur
Befolkningen i Osby pastorat är svagt stigande. En stor koncentration av
befolkningen finns i Osby där 65-70 % av befolkningen bor. Andra tätorter
är Killberg, Visseltofta, Loshult och Hökön. Ca 20% av befolkningen har
eftergymnasial utbildning. De flesta bor i egna hem, så som villor och
radhus eller bostadsrätt. Men det finns också visst inslag av flerbostadshus
som är hyresrätter.
Befolkningsstrukturen är relativt jämn med ett överskott på 40-talister och
60-talister. Här finns både traditionella kärnfamiljer, ensamstående och
ensamstående med barn. I pastoratet är ca 15 % utrikesfödda och av
dessa är ca hälften född utanför Europa. Under flyktingkrisen 2015 kom
många flyktingar till Osby. Många av dessa var ensamkommande unga
pojkar. Arbetslösheten var den 31 dec 2018 ca 8% och för ungdomar 20-24
år 12%. Det ñnns en stor rörlighet på sommaren. Många i pastoratet har
sommarhus vid kusten, samtidigt som många danskar och i viss
utsträckning även tyskar har sommarhus i pastoratet.
Föreningsliv och fritid
ldrottsrörelsen är stark inom pastoratet, med många olika idrotter
representerade. Fotboll, ishockey, konståkning, simning, ridning, bowling
och orientering är några stora idrotter. Dessutom ñnns det
hembygdsföreningar, byaföreningar, pensionärsföreningar, olika
intresseföreningar för människor med olika handikapp, politiska partier,
Mervetarna, scouter, kultur och teaterföreningar, musikföreningar, körer,
kommunala musikskolan och Studieförbunden. Som fritidsintressen utöver
föreningslivet har naturen, fiske och jakt en stor plats. Sociala medier tar
dessutom en allt större plats i människors liv.

Andra kristna samfund
Inom pastoratet finns det andra kristna församlingar, Pingstkyrkan,
Missionskyrkan som är ansluten till Equmeniakyrkan. Med dessa har vi ett
gott ekumeniskt arbete. Det finns dessutom en grupp Adventister, samt
Kraftkällan, en liten trosrörelseförsamling i Osby.
And ra trosbekännare
Inom pastoratet finns flera andra olika trosbekännare så som muslimer,
Jehovas Vittnen, Mandéer, Yazidier, Buddister och nyandliga rörelser med
inslag av bl a olika österländska religioner och Spiritism. Seanser
förkommer regelbundet.

Lokaler
pastoratet finns tre kyrkor med intilliggande församlingshem i Loshults,
Osby och Visseltofta, samt Missionsgården i Killeberg. Prästgården i Osby
är ombygd till Förskola. övrigt finns många samlingslokaler runt om i
pastoratet som ägs av kommun och olika föreningar.
I

I

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Utmaningar och möjligheter

En stor utmaning, men också en stor möjlig het är att ta vara på alla de
kontakter pastoratet har genom kyrkliga handlingar, kontakter bland barn
och föräldrar på Prästgårdens förskola och fritids, för att nå ut med
evangelium i pastoratet. Likaså gäller det kontakter vid kyrkogårdsbesök
och diakoni, samt de olika verksamhetsgrupper och körer har personalen
och frivilliga medarbetare en stor kontaktyta med pastoratets människor.
Det finns dessutom många engagerade medarbetare på sina respektive
områden som tar initiativ inom respektive verksamhetsområde. Diakoni
med ESF-projektet Grugrund, barn- och ungdom, kör- och musik,
vuxenverksamhet och gudstjänst.
Kopplingen mellan de olika verksamheterna i pastoratet och gudstjänsten
behöver stärkas. Något som det läggs en hel del möda på.
Det är lättare att nå barnen i Vlsseltofta och Killeberg med traditionell
barnverksamhet än barnen i Osby, då konkurrensen med andra aktiviteter
är lägre där.
Det är därför både en utmaning och möjlighet att hitta former och
mötesplatser, för att nå de barn och deras familjer som vi idag inte når med
dopuppföljning, samt att ge fler möjlighet att växa i sin tro.
Undervisning för alla åldersgrupper.
Verksamheten med barn ska bygga på relationer med deras familjer,
eftersom det är lättare att nå barnen om hela familjen är engagerad.
Genom att vara familjeorienterade, bygga relationer med både barn och
föräldrar. Pastoratet ska ha en tydlig Jesuscentrering i verksamheten.
Genom körverksamhet kan alla åldrar ha möjlighet att sjunga i kör,
för att genom kör och musikliv ska väcka nyñkenhet för kristen tro.
Genom en ekumenisk "Pannkakskyrkan" skapas många kontakter med
främst ungdomar, vilket resulterar i många samtal om livet och tron och
möjlighet att få be för människor ute i samhället.
Genom insamlande av gåvor vill vi stödja både lokal och internationell
mission. Diakonin ska syfta till att stötta och hjälpa dem som har det svårti
samhället och behöver stöd i sin situation. Diakonin ska vara en röst för de
utsatta i samhället. Genom att ha en stark besöksverksamhet som består
av både diakonal personal och engagerade frivilliga. Genom att ge hjälp till
den som inte har mat eller kläder vill pastoratet visa på Jesu Kristi kärlek till

oss människor.
Pastoratet vill erbjuda möjlighet att tillsammans med andra människor
tränga in i den kristna trons budskap, genom bibelsamtal och
gudstjänstdelaktighet.
Genom ungdomsverksamhet kan unga människors livsval och tro formas i
en påverkbar ålder. Kontirmandverksamheten ska erbjuda en väg in i
kristen tro och bedrivas i enlighet med "Riktlinjer för svenska kyrkans
konfirmandarbete". Möjlighet att fortsätta som ung konñrmandledare efter
konfirmationen är ett viktigt sätt att ge hjälp att vandra sitt liv på den kristna
trons väg,
Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

Programförklaring
1.

Identitet

Vision för pastoratet
Pastoratets vision anknyts till stiftets vision "Bottna i nåden, skapa i
världen" för att bygga levande församlingsgemenskaper runt våra kyrkor
som genomsyras av glädje, gemenskap och delaktighet.
Trons glädje ska genomsyra all verksamhet.
Församlingarna ska vara en mötesplats för alla.
Detta vill vi som pastorat uppnå genom att:
- bygga gudstjänstfirande församlingsgemenskaper.
- sprida glädje.
- verka för hög delaktighet och stort engagemang.
- låta Mission och Diakoni vara vårt sätt att vara kyrka i vardagen.
- erbjuda själavård
Pastoratet låter därför Mission och Diakoni stå i frontlinjen i definitionen av
pastoratets uppgift. Mission och diakoni är en förutsättning för att fler ska
upptäcka evangeliet om Jesus Kristus och finna vägen till
gudstjänstgemenskap.
- vara kreativa i vårt tänkande kring nya sätt att nå ut med evangeliet. Vi vill
låta våra kreativa tankar omsättas i handling för att på nya vägar nå
människor med evangelium idag.
-främja entreprenörskap inom pastoratet och möjliggöra att idéer
förverkligas. Detta ska ses i en vid bemärkelse och alla goda ideer ska tas
till vara och utredas.
- arbeta generationsöverskridande och bygga gemenskaper där alla har sin
självklara plats.

Teologisk reflektion
Församlingarna i Osby pastorat bekänner sig till den Evangelisk-Lutherska
läran, som är grundad på Bibelns ord och beskriven i våra
bekännelseskrifter. Särskilt lyfter vi fram "De tre huvudsymbola" som grund
för läran.
Den kristna trons kärna är oföränderlig och har ett budskap till människori
varje tid om förlåtelse, försoning och upprättelse genom Jesus Kristus
Guds enfödde Son. Han som genom sitt liv på jorden vittnat om Gud och
visat oss en försmak av Guds härlighet. Genom sitt liv har han öppnat
vägen till livet åt oss. Genom att offras på korset har han sonat
mänsklighetens synder och öppnat vägen till livet för oss genom sin
uppståndelse på den första påskdagen.
Detta ger oss frimodig het att föra evangeliet om Jesus Kristus vidare till nya
generationer i vår tid och erbjuda läkedomj gemenskap, hopp, glädje
genom tron på Jesus Kristus. Vår uppgift är att genom tro och liv göra
Jesus Kristus trodd, älskad och efterföljd i våra församlingar. Detta ger oss
skäl att vara kyrka i vår tid och i efterföljd till Jesus Kristus gestalta den
kristna tron på ett sådant sätt att nya människor finner trons glädje.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Mission
Missionen är en förutsättning för att vara kunna vara kyrka i Osby
pastoratGudstjänsternas uppgift är att rusta gudstjänstdeltagarna att bära
med sig evangeliet ut i sin vardag. De mötesplatser och sociala nätverk
som finns i församlingarna ska användas för att nå ut med evangeliet.
Genom att driva Förskola, Fritids och familjeverksamhet nå ut med
evangeliet till barn och familjer och därmed bygga församlingar i nutiden,
för framtiden. Det ska vara en känsla av glädje att vara delaktig i barn- och
familjeverksamheten.
Diakoni
Diakonin ska vara vårt sätt att visa på att evangeliet om Jesus Kristus
hänger samman med församlingarnas liv och människosyn. Genom att ha
som mål att permanenta ESF-projektet Grogrund, för att även fortsatt vara
en socialaktör bland människor som hamnat utanför arbetsmarknaden.
Genom många engagerade och frivilliga krafter i den diakonala
besöksverksamheten så att vi kan ha ett stort antal hembesök hos
ensamma, och utsatta.
Barn- och Ungdomsverksamheten ska bygga på de goda relationer vi har
skapat med församlingens familjer.
Genom insamlande av gåvor vill vi stödja internationell diakoni.

Undervisning
Dopundervisningen är central ivår verksamhet. Dopundervisningen är en
central del av vårt uppdrag, därför ska alla verksamheter innehålla
dopuppföljning. Förskola, fritids och barnverksamhet ska ha en tydlig
kristen profil där bibelberättelser och andakt lägger en naturlig grund
barnens liv. Ungdomsverksamheten ska syfta till att hjälpa ungdomar att
finna sin plats i församlingen och forma unga kristna.
Konfirmandarbetet har en särställning i undervisningen och ska bedrivas
utifrån den handlingsplan pastoratet har för konñrmandarbetet.
Pastoratet behöver hitta fungerande former för undervisning av
mellangenerationerna. Detta är en stor utmaning som pastoratet behöver
lägga extra kraft och energi på.

Gudstjänst
Hitta gudstjänstformer som attraherar alla generationer av dagens
människor.
Handlingsplaner
Våra handlingsplaner är viktiga redskap för varje specifikt område, till stöd
och vägleding i varje specifikt verksamhetsområde.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

3. Den

grundläggande uppgiften

Delmål och strategier
Mission och diakoni är två sätt att arbeta utåtriktat. Var för sig självständiga
områden, men genom att använda både mission och diakoni som
komplement till varandra så vill vi visa på att ord och handling går hand i
hand.
All verksamhet i pastoratet ska vara både missionell, diakonal och
själavårdande.
Mission
Mission ska vara vårt sätt att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus i vårt
pastorat.
Diakoni
Diakoni ska vara vårt sätt att Visa på att evangeliet om Jesus Kristus
hänger samman med församlingarnas liv och människosyn.

Undervisning
Undervisning i alla åldersgrupper från tidiga barnaår till pensionärer är ett
viktigt sätt att få människor att växa i tro och tillit till Gud.
Våra olika verksamheter ska innehålla ett undervisande moment. Det kan
ske både med ord och/eller i handling. Det kan vara alltifrån basal
kristendomsundervisning till fördjupning i bibelordet.

Gudstjänst
De olika verksamheter vi har ska väcka nyfikenhet och längtan efter att fira
gudstjänst tillsammans. Gudstjänsterna ska bygga på en hög grad av
delaktighet och centrering runt Jesus Kristus. De ska förmedla glädje. Ett
mål är att gudstjänstdeltagare ska känna en längtan och ett behov av att
komma tillbaka till gudstjänst nästa söndag samt att känna sig rustade att
dela med sig av sin tro i vardagen.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4. Hur är ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelat mellan pastorat och församlingar
och mellan församlingarna i pastoratet ?

Kyrkorådet har ansvaret för alla frågor utom de frågor som rör
gudstjänstlivet. Dessa frågor har delegerats till Församlingsrådet i
respektive församling. Församlingsrådeti Osby-Visseltofta församling har
dessutom vidaredelegerat ansvaret för gudstjänstlivet i Visseltofta kyrka till
Sockenrådet i Visseltofta.
Varje söndag firas högmässa i någon av pastoratets kyrkor.
Med några undantag under året firas högmässa i Osby kyrka varje söndag
I Loshults kyrka firas högmässa/g udstjänst de flesta söndagar men vid
några tillfällen sammanlyst till någon annan kyrka i pastoratet.
Mässa/ gudstjänst flrars regelbundet i Visseltofta kyrka.
Kyrkorna är de lokaler där huvudgudstjänst flras, men komplettering kan
ske som friluftsgudstjänst eller i något församlingshem men då inte som
Pastoratets huvudgudstjänst.

Gudstjänst/mässa kan ersättas med en gemensam
pastoratsmässa/gudstjänst någ ra gånger varje år.
Vid övriga kyrkliga helgdagar firas gudstjänst i minst en av pastoratets
kyrkor. Vid gudstjänstplaneringen tas hänsyn till de traditioner och
önskemål som finns runt varje enskild kyrka.

Musikens och körernas viktigaste uppgift är att berika gudstjänstlivet i våra
kyrkor.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg

2.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALlADEL

De regler

för pastoratet och församlingarnas verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och

5 § KO

samt 37 kap 2§ KO)

pastoratet ñras huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
I

JA

NEJ

D

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i var och en av pastoratets församlingar
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013: 12
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik:

Osby-Visseltofta församling: 61, Loshults församling: 16

Hur fördelas huvudgudstjänster (minst 24 per år och församling) och huvudgudstjânster med
nattvard mellan församlingarna i pastoratet?

Osby - Visseltofta församling: 56 högmässor och 12 gudstjänster.

Loshult församling: 16 högmässor 10 gudstjänster

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvudgudstjänst högst
En

4

gånger/år med..

&

a.. församling

..

10

0

i

..

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i pastoratet finnas minst följande antal prästtjänster'
I

.

pastoratet finns följande prästtjänster:
1

kyrkoherde

Hur fördelas prästresurserna mellan de olika församlingarna?

tjänst i Osby-Visseltofta församling
1/2 tjänst i Loshults församling

2

I

1/2

pastoratet ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjänster ñnns?

..1 .......................

1'l

Hur många kantorstjänster finns? 51.8%..."w

DIAKONER

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER

PASTORATETS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

pastoratet finns följande större sprákgrupper representerade:

.Atahislsaêyrianeka,Ihailändâkai,.Eatsitpari ..........................................................................

vår ordinarie verksamhet arbetar vi med olika språk på föliande sätt:

Integrationscafé i samarbete med Equmeniakyrkan

Finns beredskap
JA

för tillfälliga och akuta behov av att möta människor

NEJ

på andra språk än svenska?

[3

Om “JA“, ange vilka språk ni har beredskap

att möta människor

på vid

tillfälliga och akuta behov:

a

.E

.meligt.med.,âåçiautâemiiggçteasienMästarnas:.tyêtnagâplikt ....................................

12

BILAGA TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

FÖRSAMLINGARNA PASTORATET
I

Församlingen ansvarar fortfarande för den grundläggande uppgiften. Pastoratet har som
pastoralt område ansvar för att församlingarna fullgör den grundläggande uppgiften.
Här ges utrymme för en eventuell beskrivning av vad som är utmärkande och/eller särskiljande
för varje församling i pastoratet.

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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