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Kyrkoherdens sammanfattning 

Ett år av utmaningar 

Utvecklingsarbetet fortskrider och vi tar avstamp i vår vision. Som är hämtad ifrån 

församlingsinstruktionen för pastoratet:  

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.   

Efter ett första år som pastorat så började 2015 med att starta en helt ny verksamhet. Den 12 

januari öppnade Prästgårdens Förskola sina portar. Till att börja med så hade vi 10 barn och 3 

pedagoger i förskolan. För att i slutet av året utökat antalet barn till 32 barn och 6 pedagoger 

och 1 kombinerad tjänst städ/kök/vaktmästeri. Detta är en verksamhet som vi tror på sikt 

kommer att ge mycket välsignelse till församlingslivet. Den 14 december fattade 

kommunfullmäktige beslut om att utöka antalet barn som är tillåtna att vara inskrivna i 

Prästgårdens Förskola från 32 till 40 barn.  

Personalutvecklingsdagar 

Den 10-11 april åkte hela arbetslaget till Gullbrannagården för personalutvecklingsdagar. 

Dagarna hade två viktiga fokus. Dels att arbeta samman arbetslaget över 

yrkeskategorigränserna. Dels att lära känna sig själv och sin roll i ett sammanhang och 

därmed tänka till kring hur vi vill att kyrkan ska vara kyrka men också vilket bidrag vi var och 

en har att komma med. Vi gjorde både praktiska övningar i grupp där vi hela tiden bytte 

grupper så att alla skulle få samarbeta med många olika personer. På fredagskvällen lagade vi 

en tre rätters middag tillsammans där vi var indelade i olika matlag. På det hela taget blev det 

två bra dagar tillsammans.  

Lokal förankring 

Församlingsråden och sockenrådet har under året allt mer börjat hitta sin roll. Dock återstår 

ännu en bit av vägen innan vi hittar rutiner för hur vi ska på ett bra och konstruktivt sätt kunna 

arbeta med utveckling av gudstjänstutveckling. Kyrkoherden sitter med i församlingsrådet i 

Osby och Sockenrådet i Visseltofta medan Komminister Tobias Månsson har delegation på att 

vara representant i Församlingsrådet i Loshult. Församlingsråden och Sockenrådet fyller en 

viktig funktion när det gäller att främja det lokala engagemanget runt varje kyrka.   

Personalförändringar  

Under året har vi haft en del förändringar bland prästerna. Tobias Månsson som varit 

föräldraledig under 2014 återgick i tjänst men han är fortsatt tjänstledig 25 % på grund av att 

han har minderåriga barn. Den 12 januari började Mirjam Lövsund som komminister i Osby 
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Pastorat och hälsades välkommen i tjänsten följande söndag då hon höll sin första predikan i 

Osby kyrka. Den 15 mars blev Hans Eriksson formellt kyrkoherde i Osby Pastorat efter att 

han vikarierat för Bengt Svensson sedan innan jul 2014. Kontraktsprost Anders O Johansson 

ledde mottagningen och celebrerade mässan medan den nytillträdde kyrkoherden predikade. 

Efter Högmässan i kyrkan serverades lunch i församlingshemmet.   

Från och med augusti arbetar även Mirjam Lövsund 75 % på grund av små barn i hemmet. 

Därför har vi haft ett ganska stort behov av vikarierande präster under året. Men när vi har tre 

goda krafter i Bengt Svensson, Staffan Bråliden och Karin Hansson boende i pastoratet så har 

det inte varit något problem.  

Daniel Henning som sedan föregående år arbetat som vikarierande församlingspedagog i 

pastoratet på 75 % fick från och med augusti en tillsvidareanställning på 100 %.  

Prästgårdens Förskola har haft en fantastisk tillväxt redan det första året så har vi utökat 

personalstyrkan under året. Så till de tre som haft sin anställning sedan starten så har 

ytterligare personal rekryterats.  Det är förskollärare Caroline Arnström, socialpedagog Ronja 

Göransdotter och rytmikpedagog Ingrid Almfjord som alla tillträdde sina tjänster i augusti. 

Stine Kjellson som redan från förskolans start varit lokalvårdare 25 % har fått utökad tjänst 

och arbetar nu 75 % med städ, disk och vaktmästeri i förskolan.  

Verksamhetsförändringar 

Mycket tid har gått åt till att arbeta med att få strukturerna i pastoratet att ta form. Efter ett 

första år som pastorat så har vissa delar i verksamheten börjat att ta form medan andra delar 

behöver arbetas med vidare för att hitta sin form.  

Under året har vi fortsatt arbetet med Messy Church och haft Messy Church i Osby, 

Visseltofta, Killeberg och Loshult vi flera tillfällen vilket har slagit mycket väl ut. 

Lokalrenoveringar 

Under året har Visseltofta kyrka ommålats invändigt. Visseltofta församlingshem har invigts 

efter renovering och ombyggnad. Vi har lagt nytt golv i Missionsgården i Killeberg och en 

skylt har satts upp vid Storgatan i Killeberg som visar vägen in till Missionsgården.  

Vi lägger därmed Nådens År 2015 till handlingarna och ser med tillförsikt och förväntan på 

vad Herren kan göra i Pastoratet under Nådens År 2016.  

 

 

 

Hans Eriksson 

Kyrkoherde 
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Barnverksamheten  

Personal: Johanna af Sillén, Daniel Henning, Åsa Andersson, Turid Svensson och Peter 

Wihlstrand. 

Öppna gruppen  

Denna verksamhet är en möjlighet för alla småbarnsfamiljer att träffas en förmiddag och/eller 

en eftermiddag i veckan. Vi hälsar varandra välkomna o samlas sedan för en sångstund, ca 30 

min, tillsammans med någon av våra kyrkomusiker i musiksalen. Instrument spelas och olika 

sorters rekvisita används till babyrytmik, andakt, bön o ljuständning. Fika följer efter detta, o 

kostar endast 10:-/familj. Sedan leker barnen och de vuxna har möjlighet att samtala om livet i 

vardagen. Ingen föranmälan. 

I Osby leds denna grupp av Johanna och i Killeberg av Turid 

Kyrkis 4-5 år/ Änglabus 3-5 år, Miniorer 6-9 år, Änglarna 6-8år, Juniorer 10-12 år / 

Softstars 9-11 år, Mixgrupp i Visseltofta prästgård 5-12 år, Ungdomsgruppen i 

Killeberg 12- år 

Dessa träffar bedrivs en gång i veckan. Vi samtalar om vår tro, kristna värderingar/traditioner, 

ber och håller andakter tillsammans. Ute/innelek, pyssel, fika, besök på kyrkogården och i 

kyrkan är andra inslag. Besök av någon kyrkomusiker och präst förekommer också. Att 

barnen ges en verksamhet där de får tid o möjlighet att diskutera sina viktiga tankar och 

känslor är viktigt. Avvikande är Softstars som är varannan vecka och ungdomsgruppen i 

Killeberg som är ca var fjärde vecka. I Osby leds grupperna av Johanna, Daniel och (Åsa 

endast Kyrkis och Mixgruppen från hösten). I Killeberg leds grupperna av Åsa och Peter. 

After school: Fritidsöppet för alla barn en eftermiddag i veckan.   

Övrigt tillsammans med, och för barnen: Messy Church, Familjegudstjänster, Ekumenisk 

Kids Day, Övernattning i Missionsgården i Killeberg, Luciatåg, Påsk- o Julvandringar, 

Julmarknad i Visseltofta, Sportlovsöppet, Himlaskojveckan, Loppis, Fasteinsamling, 

Världensbarninsamling. Stimulerande verksamhet för alla 0-12 år! Fortbildningsdagar, 

handledare till praoelever, assistent- och barnledarträffar, planering, dokumentation, 

reflektion, inköp och omhändertagande av material samt övrig administration är andra 

förekommande uppgifter. Nytt med en början under hösten är söndagsskolan varje söndag i 

Osby kyrka samt bibelundervisningen i form av Bibeläventyret i åk 4. 

 

Vi tackar för det gångna året och att vi får utvecklas med våra uppgifter i verksamheten! 

Johanna Af Sillén och Åsa Andersson 
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Statistik barnverksamheten  

Gruppens 

namn 

Tillf 

2011 

Delt 

2011 

Tillf 

2012 

Delt 

2012 

Tillf 

2013 

Delt 

2013 

Tillf 

2014 

Delt 

2014 

Tillf  

2015 

Delt 

2015 

Miniorer 34 12 31 11 30 12 32 14 31 15 

Juniorer 34 7 31 4 30 3 32 5 31 7 

Kyrkis 34 30 31 12 30 11 32 20 31 7 

Kyrkis 

Visseltofta 

34 10 31 9       

Mixgrupp 

Visseltofta 

34 10 31 10 30 15 32 15 31 11 

Öppna 

gruppen 

70 1 510  

besök 

70 1 566 

besök 

99 1 474 

besök 

72 1922 68 7 

familjer/ 

gång 

After School       32 276 31 8/gång 

Änglabus         36 22 

Änglarna         36 15 

Softstars         18 10 

Öppna 

gruppen i 

Killeberg 

        30  

Ungdoms-

grupp i 

Killeberg 

        9 8 
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Prästgårdens förskola 

Faktiska omständigheter                                                                                                                           

Under våren har bemanningen på förskolan bestått av 3 förskollärare på heltid 100 %. Dock 

arbetar den ena förskolläraren också som förskolechef på 50%  Under vårterminen fanns från 

början 12  barn inskrivna på förskolan . Barngruppen har sedan ökat för att på höstterminen 

vara uppe i 32 inskrivna barn och då också fler anställda pedagoger. 1 förskollärare på 75 % 

,1 rytmikpedagog på 75 % ,1 socialpedagog på 75% och en husmor på 75%. Vi har inget 

tillagningskök utan får vår middag via catering. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan. 

Året har inneburit en uppstart av en alldeles ny förskola med allt vad det innebär av inköp, 

planering och organisation.  Vi började på nedre plan och har gjort inköp under tiden. Det har 

varit viktigt för oss att inte handla ” slit och släng” saker utan satsa på kvalitet. Så lite plast 

som möjligt har vi köpt och då endast godkänd sådan Vi har också varit noga med att lyssna 

in barnen vad gäller leksaksinköp.  

Förskolans systematiska kvalitetsarbete                                                                                        

Året har inneburit att vi startat upp det systematiska kvalitetsarbetet och vi har försökt att 

utforma och hitta verktyg som både ska vara tydliga men också lätta att använda.  Det ska 

finnas en långsiktighet i denna bas som gör att även om förskolechef  byts ut kan nya 

pedagoger, huvudman och förskolechefer känna sig trygga i att inget missas eller faller mellan 

stolarna. Arbetet är i sin linda och vi hoppas att vi 2016 kan få se ett första resultat av arbetet. 

Motsvarande arbete sker inom förskolans pedagogiska utformning. Förskolans nya läroplan 

från 2010 har inneburit en rad förändringar inom förskolan för att säkra förskolans 

pedagogiska kvalité. I förskolechefens uppdrag ligger att dokumentera och säkra hela 

förskolans utveckling. För att kunna göra detta, krävs att förskolan vilar på en pedagogisk 

långsiktig plattform från vilket allt sedan utformas.  

Två pedagoger var också under hösten på utbildning vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. 

Förskolans pedagogiska dokumentation 

Alla pedagoger har ett ansvar vad gäller dokumentation. Det finns tydliga uppdrag i vad som 

ska dokumenteras och på vilket sätt. Varje pedagog har ansvarsbarn där  dokumentation om 

just det barnet säkerställs. I sina respektive planeringlag har man ett gemensamt ansvar . Det 

är viktigt att vi är tydliga med vilka läroplansmål vi jobbar med just vid ett specifikt tillfälle 

både för oss, för föräldrar och för barnen så att det blir tydligt vad gäller måluppfyllelse. Detta 

arbete är ett ständigt utvecklingsarbete och det gäller att hitta former. Vi har precis bara börjat 

detta arbete. Just nu försöker vi hitta bra sätt att kunna få till ett bra sätt vad gäller pedagogisk 

dokumentation och göra barnen delaktiga. Att få igång samspelet mellan barn och pedagog är 

viktigt och där gäller det att hitta bra arbetsformer. 
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Integration och mångfald 

För oss är det viktigt att vara en del av samhällsutvecklingen därför hade under våren två 

ensamkommande flickor från Eitrea på praktik hos oss varsin eftermiddag i veckan. 

 

Generationsöverskridande aktiviteter 

Vi samarbetar med församlingen och kan på detta sätt vara delaktiga i deras öppna 

seniorverksamheter. 

 

Samarbete med pastoratets övriga verksamhet  

Barnen och deras familjer erbjuds att aktivt medverka i en gudstjänst per termin. Vi använder 

kyrkorummet och pastoratets övriga lokaler tex gymnastiksalen. 

                                                                          

Vårterminen                                                                                      

Vid uppstarten var vi bara på ett plan och delade barnen i olika grupper beroende på 

 aktivitet.  

Lpfö 98 

” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och 

lära ” 

Vi hade olika aktiviteter olika dagar för att säkerställa att vi fick med alla olika dela i 

läroplanen. När man bygger upp en alldeles ny verksamhet innebär det mycket inskolningar 

mest hela tiden vilket vi hade till och från hela våren. Detta är ett viktigt arbete för att bygga 

upp tillit och vi har arbetat mycket med att skapa bra former för att säkerställa den viktiga 

anknytningen. Alla pedagoger har också läst en bok om anknytning. 

 Vi har arbetat mycket medLlpfö98 

 ” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig 

in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” 

 Detta var ett viktigt mål för oss när man ständigt fick ta hand om nya kompisar. 

Vi har också arbetat med målen: 

 Lpfö98 

 ” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin förmåga att leka 

och lära 

  Lpfö98 

” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina 

handlingar och förskolans miljö.” 
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Vi har utformat trivselregler tillsammans med barnen. 

Barnen har varit med och utformat lekmiljöer och varit delaktiga vad gäller inköp av 

lekmaterial.                                                  

Höstterminen 

Under hösten blev vi så många barn så att vi nu valde att dela barnen i uppe/nere grupp delar 

av dagen. Detta för att tillgodose alla barns olika behov på ett bättre sätt. Vi jobbar dock 

mycket gränsöverskridande för att behålla barnens kompisrelationer och också för att barnen 

ska vara delaktiga i sin vardag. Pedagogerna är inte heller fast knutna till  uppe/nere utan har 

när läsåret är slut arbetat med alla pedagoger och varit både uppe och nere allt enligt ett 

schema som är noga uttänkt för att ta hänsyn till den viktiga anknytningen. 

Under hösten påbörjades också ett tema arbete som vi arbetar med i hela huset: 

”att resa” vilket vi gjorde i tiden, med olika färdmedel  osv. 

Lpfö98: 

”Förskolläraren ska ansvara för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten och 

att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen  ” 

Därför har nallen Hugo fått följa med ett barn i taget hem över helgen med sin lilla dagbok så 

att barnen tillsammans med föräldrarna fått hjälpa Hugo att skriva om sina äventyr i dagboken 

som vi sedan läst i samlingen på måndagen. 

Övrigt 

Vi har under året växt näst intill explosionsartat och vårt barnantal har ökat snabbare än vad vi 

någonsin kunna räknat med så också naturligtvis arbetslaget i takt med detta. Det har  varit ett 

omtumlande år på många sätt och jag tror att vi behöver använda 2016 för att landa i allt nytt. 

Vi har dessutom hunnit med öppet hus, midsommarfest, julfest.     

Prästgårdens förskola har blivit inte bara ”en liten verksamhet” utan en förskola som man kan 

räkna med kommer att finnas som en av många förskolor i Osby . Vi vill vara en förskola som 

kompletterar all de fina förskolor som redan finns i Osby. 

Vi ser fram emot många roliga och händelserika år på prästgården och tackar alla föräldrar för 

förtroendet att varje dag lämna det finaste som finns i våra händer. Tack också till Osby 

församling för att ni så helhjärtat startat och engagerar er i vår verksamhet ni har låtit barnen 

komma och inte hindrat dem. 

” var dag är en sällsam gåva en skimrande möjlighet” 

Lotti Pira / förskolechef Prästgårdens förskola                                                                                                                     
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Diakonin  

  

Personal: Annika Persson diakoniassistent, Tobias Månsson komminister och frivillga. 

Sopplunchen: Siv Persson, Inga-maj Nilsson, Inger Sandström. Träffpunkten: Karin Bråliden, 

Curt Lindqvist, Kerstin Carlsson, Göte, Ann-Mari Konieczka, Bengt Svensson, Staffan 

Bråliden. Våffelcafé : Anna Haraldsson A-M Konieczka. Chaufförer: Eddy Nilsson Jan 

Nillson, Yngve Lörup Staffan 

Berg, Bengt S, Martin Kroon och Yngve Lörup 

 

 

Verksamhetsidè: Diakonin är pastoratets utsträckta hand i det sociala  

                                         arbetet med människor som på olika sätt  

                                        behöver en medmänniska. Att sprida ljus i  

                                         mörkret. Mission och diakoni ska gå hand i  

                                         hand. 

  
Sorge/samtalsgrupp Vår/ höst tillsammans med Tobias Månsson.  6ggr/ termin. 

Sorgegrupperna är mycket givande och uppskattade av de 

sörjande. Vi hjälper varandra i gruppen att ta ett steg i taget i 

sorgeprocessen. 

 
Soppluncher Vår/ höst Tillsammans med Birgitta Lennartsson och tre kvinnliga 

volontärer. Planering & inköp. Cirka 6-7 ggr/termin. Våra soppluncher 

är välbesökta ca 60 personer/ gång, delar även ut 

sopplunchbiljetter till dom som har det svårt ekonomiskt. 

Försöker få alla att känna sig välkomna.  

Torsdagsträffen  Tillsammans med Elisabet Bertilsson har vi torsdagsträffen i 

Killebergs missionsgård där vi ibland uppmuntrar besökarna att 

berätta någon historia eller spela ngt. Mycket uppskattat. Avslutar 

oftast med en liten andakt med textläsning och psalm-sång. 

Våffelcafè  8 ggr under sommaren med hjälp av 4-5 volontärer. 

Måndagsträffen Ekebo Vår/ höst på fm. Ca 15 ggr/termin 

 

Stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård, fondsökning.  

Vikten att lägga möten med medmänniskan som fokus. Jag har 

många själavårdssamtal på min expedition med både ensamma 

med ångest, missbrukare och ensamstående med barn som b.la 

har det svårt ekonomiskt. Hjälp med fondsökningar bland annat. 

Vårdcentralens kurator tar ibland kontakt med mig när inte 

hennes tider räcker till så hjälper jag till med samtal och stöd. 
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Födelsedagsuppvaktningar. Hembesök eller på äldreboenden i pastoratet. 

 

Planering av "De äldres dag" tillsammans med Birgitta L. 

 

Grillfest för volontärer i pastoratet. Grillfest ordnades i maj där vi bjöd in alla frivilliga i 

pastoratet, där vi  tackade för deras fantastiska insats under året. Utan deras insatser skulle 

många verksamheter inte fungera. 

 

Adventskaffe i församlingshemmet i Osby 

 

80 årsfest för våra församlingsbor i församlingshemmet 2 ggr/ år. 

 

Midsommarfirande                         

  

Allhelgonakaffe i Osby kyrka fredag, lördag. Ca14 frivilliga 

Träffpunkten i Osby församlingshem Volontär Karin Bråliden planerar cirka 5 st 

medhjälpare ca.8 ggr/termin 

Torsdagsträffen i Killebergberg Tillsammans med Elisabeth Bertilsson.  Cirka 6 ggr/termin 

  

Mission-syföreningarna Hälsade på i mån av tid. 

 
Integrationscafè Samarbete med missionskyrkan och frivilliga ifrån båda kyrkorna. 

Uppstarten av Integrationscafeet är en ny utmaning inför det nya 

året och har redan gett många fina möten och vi lär av varandra 

och ser med tillförsikt framåt åt en spännande vår och sommar. 

Att ge av sin tid och omsorg till dessa våra flyktingar och 

nyinflyttade skapar många nya broar att bygga på.. 

Världsböndagen Planering med Mission- och pingstkyrkan. 

 

Sitter med i grupperna Internationella gruppen, Ekbackeskolans krisgrupp, POSOM. 

 

Kvalite´  Att göra diakonin synlig i församlingen och att skapa fina 

kontakter med församlingsborna. Visa att Guds omsorg är med 

oss. 

Uppföljning Verksamhetsuppföljning, utvärdering av den tillsammans med 

kyrkoherden. 
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Ungdomsverksamheten 

Inom Ungdomsverksamheten jobbar Daniel Henning.  

Ungdomsgrupp i Osby 

Våren 2015 

Under vårterminen träffades ungdomsgruppen ungefär 10 gånger, vi körde teatersport, en tre-

kamp, Handikappsbakning och lärde oss om Kristi kropp och hur vi behöver varandra. Vi såg 

filmen Holy Ghost under påsklovet, som handlar om hur Gud verkar idag. Tre killar 

engagerade i Pannkakskyrkan i Hässleholm var här och gästades oss och berättade om vad 

Pannkakskyrkan är och lite om evangelisation. En lördag hängde vi med dem i Hässleholm 

och testade på. Terminen avslutades med en liten trädgårdsfest vid expeditionen med grillning 

och lekar. 

Hösten 2015 

Vi har genom att arbeta med lera pratat om vårt värde och vilka vi är för Gud, ungdomarna 

har fått reflektera kring sig själva och deras styrkor genom att göra ett test. Under terminen 

har vi också lekt och umgåtts, på höstlovet hade vi en lite längre gång då vi hade 

tårtbakningstävling och innan jul bakade vi ett pepparkakshus föreställande Osby kyrka. 

Bönegrupp i Osby 

Våren 2015 

Vi har träffats och fikat, läst bibeln, bett, sjungit lovsång och pratat. Tema som behandlats har 

bl.a. varit ”Hur berättar jag om min tro?” Samt övningar och reflektion kring sin egen tro.  

Hösten 2015 

Under hösten har vi fortsatt som vi brukar med bön, lovsång, fika och undervisning. Från 

gång till gång har det varit olika betoning på de olika delarna.  

Skolverksamhet i Osby 

Våren 2015 

Ungdomspastorn i Pingstkyrkan och undertecknad har spenderat ca. två timmar i veckan på 

Hasslarödsskolan samt fyra timmar på Parksskolan. Vi har knutit goda kontakter och kunnat 

lära känna årets och kommande års konfirmander. 

Hösten 2015 

Under hösten gjorde vissa förändringar på Parkskolan att Joel och min närvaro på skolan inte 

kunde påbörjas förrän i slutet av september/ början på oktober. Anledningen var höjt antal 

elever vilket medförde att uppehållsrummet som vi är i också börjades nyttjas som matsal, 

något som i sin tur förde med sig att pingisbordet och biljardbordet plockades bort. Det har 

därför inte varit särskilt välbesökt under hösten då pingisbordet lockade väldigt mycket, vi 

lyckades dock få tillbaka biljardbordet och efter det har antal besökare ökat något. På 

Hasslarödsskolan har det skett en personalrotation vilket har underlättar kontaktskapandet 

med ungdomarna då man kan befinna sig ute i uppehållsrummet under hela tiden man är där.   

Daniel Henning, församlingspedagog 
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Statistik ungdomsverksamheten 2015  

Gruppens namn Tillf 

2014 

Delt/grupp 

2014 

Tillf 

2015 

Deltagare/grupp 

2015 

Ungdomsgruppen Osby 9 5-10 17 5 

Bönegruppen 6 4-5 16 5 
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Konfirmandverksamhet 

Konfirmandarbetslaget består av Daniel Henning-församlingspedagog, Tobias Månsson-präst, 

Mirjam Lövsund-präst. I nuläget har vi ca 15 konfirmandledare, där ca 12 varit aktiva med att 

hjälpa till på läger. Ca 2-3 kommer varje konfirmandpass vi bedriver i de båda grupperna, 

dvs. varje tisdag och 1 lördag i månaden. 

Arbetslaget möts varje torsdag för bön och planering. 

Tisdagsgruppen 

Vi möts varje tisdag 15.30-17.30. Den första halvtimmen bjuder vi ungdomarna på smörgåsar, 

kaffe, te, saft och pratar och umgås. Våra unga ledare hjälper till att ställa fram fikat, duka av 

och diska.  

Kyrie och Gloriarunda 

Undervisningspasset inleds alltid med något som vi kallar för ”Kyrie och Gloria runda”. Detta 

är en andaktsstund då var och en får möjlighet att dela med sig av sina Kyrie och Gloria. 

Kyrie som är det grekiska ordet för Herre symboliserar det som känns jobbigt och svårt och 

då får man lägga av sig sina börda vid korset i form av en sten. Gloria är grekiskans ord för 

Ära och här får man säga det man är glad för och vill tacka Gud för. Vi avslutar sedan med att 

be för det som delats och sedan för resten av konfirmandpasset. Denna runda använder vi dels 

för att lära känna ungdomarna, dels för att de får öva sig i att öppna sig och dela med sig av 

sina livserfarenheter och dels ett sätt att lära sig att överlämna sig till Gud enskilt och 

gemensamt. 

Undervisningsdel 

Därefter börjar dagens undervisning som vi försöker att bedriva så varierat som möjligt för att 

konfirmanderna inte ska känna att det kommer till ytterligare en ”skollektion”. Vi har därför 

använt oss av bibel och kristendomsundervisning genom kreativa metoder såsom drama, 

måleri, bakning, samarbetsövningar och lekar. Vi tror mycket på att leka in kunskaperna. 

Andakt 

Den sista halvtimmen är vi St. Petri kapell där vi sjunger lovsånger, läser bibeln och ber. Våra 

unga ledare hjälper till att spela musik. Varje andakt får konfirmanderna ta emot välsignelsen. 

Innan de går frågar vi alltid om de vill hjälpa till på söndagens gudstjänst.  

Lördagsgruppen 

Det enda som skiljer denna grupp från tisdagsgruppen är att vi möts en gång i månaden och då 

pågår undervisningen kl. 9-15 med avbrott för gemensam lunch. Annars är upplägget 

detsamma som på tisdagarna med inledande Kyrie och Gloriarunda, varierade 

undervisningsmetoder och andakt som avslutning. 
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Läger 

Under konfirmandåret ingår 2 lägerhelger. Ett läger på hösten fredag-söndag och ett på våren 

fredag-söndag. 

Lägergårdarna brukar vara Åhus Missionsgård samt EFS- Åsljungagården. 

 

Statistik konfirmandverksamheten 

2015 konfirmerades 33 av 60 tillhöriga. 

Ungdomsverksamheten 

Gruppens namn Tillf 

2015 

Deltagare per grupp 

2015 

Tisdagsgruppen  Antal 27 VT15,  Antal 14 HT15 

Lördagsgruppen  Antal 8 VT15, Antal 21 HT15 

   

   

   

   

   

   

 

 

Mirjam Lövsund, komminister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osby pastorat 
Verksamhetsuppföljning 2015 

15 

 

 

Musikverksamheten  

Personal:  Bengt Almfjord, organist 50/60/70% (har varit tjänstledig på deltid 

för att arbeta med kyrkohandboken på nationell nivå). Bernt-Ove Kroon, organist 100 %, 

Elisabet Bertilsson, kantor 75 %.  

Bengt Almfjords ansvarsområde: 

• Osby kyrkokör:  ca 25 medlemmar, 35 rep, 12 framträdanden 

Bla.KYRKOHERDEMOTTAGNING 15 mars 

KÖRRESA till SPANIEN 14-17 maj tillsammans med U-kören 

MÄSSA med nye Biskopen  15 sept (Osby/Visseltofta/Loshults kyrkokörer) 

KVÄLL i VISSELTOFTA med musik av JANNE BRODÉN (tills.med V-toftakören)  

Antalet medlemmar i kören har sjunkit. 

 

• Loshults kyrkokör: 13 medlemmar, 32 rep, 15 framträdanden 

I och med att jag har både Osbys och Loshults kyrkokörer och gudstjänster sker ibland 

samtidigt får ibland Elisabet rycka in och leda kören. Inte bra i längden. 

 

• Ekumeniska kören: ca 18 pers från olika församlingar i Osby sjöng 1 gång i år.  

 

• Sång med öppna gruppen: Några ggr under terminen på öppna gruppen. 

 

• Sång med Mixgruppen i Visseltofta: Inför Lucia har jag övat med barngruppen. 

 

• Orgelundervisning:  5 orgelelever: Elli Nygaard 8 år, Visseltofta,Emma Ernstsson, 

10 år, Osby, Nathalie Egonsson, 15 år, Loshult (tom juni 2015), Maja Eriksson, 18 år, 

Osby 

(tom juni 2015) From hösten tillkom Hugo Svensson 8 år, Visseltofta Ca 20 lektioner 

under året, alla medverkar i gudstjänster med spel och sång 

 

• Huvudgudstjänsternas musik:  Ofta extramusik i form av sångsensembler ur körer, 

solister och instrumentalister från körer eller konfirmander.  

 

• Rönnebacken/Lindhem: Andakter och mässor på servicehusen några ggr. varje 

termin. 

 

• NYTT: Messy Church: En ny gudstjänstform som startats under året.  En fin form 

som involverar både präster, musiker, barnverksamhet, diakoni och i viss mån 

vaktmästeriet. 

Sker ett tio-tal gånger /år  i både Osby, Visseltofta och Loshult/Killeberg. Ger 

mersmak! 

 



Osby pastorat 
Verksamhetsuppföljning 2015 

16 

 

 

• Musikgudstjänster + speciella tillfällen: Vi sjunger ut julen –Osby förs.hem Om 

Dag Hammarskjöld-Osby kyrka, Bror Lund/Kristina Nygaard/Anna Tengstrand-Osby 

kyrka, Lukas Arvidsson/Ninni Carr-Vtofta kyrka, Vårkonsert-Osby FH,  MåBra-kören 

i Loshult, Marie Gustavsson mfl i Loshult, Bengt & Ingrid Almfjord i Loshult, Trio 

Block –Visseltofta, Tysk kör i Osby, Osby-Visseltofta kyrkokörer sjöng tills. Janne 

Brodén-musik, Lucia i alla tre kyrkorna, Julkonsert med Osby kyrkokör + 

ungdomskör. 

 

Bengt Almfjord, kyrkomusiker 

 

Elisabet Bertilssons ansvarsområde 

• Det har varit fortsatt god uppslutning i barnkörerna, både Diskanten och Mixkören.  

Mixkören i Loshult har varit delad i två åldersgrupper. I den äldre gruppen finns barn 

och ungdomar, som vid många tillfällen medverkat som solister vid gudstjänster. 

• Diskanten har under hösten utökats med förhållandevis många 6-åringar. Det beror 

inte på min kontakt med förskoleklasserna, eftersom denna verksamhet inte hunnit på 

allvar komma igång när körterminen börjar. Snarare skulle man kunna se en koppling 

till att många av barnen, tillsammans med föräldrar, deltagit i Öppna gruppens 

verksamhet när de varit småbarn. 

• Deltagandet i Öppna gruppens verksamhet har varit relativt lågt under året både i Osby 

och Killeberg. Helt naturligt har då förstås också sångstunderna haft färre, men dock 

trogna, besökare. 

• Må bra-kören har en fortsatt stark ställning. Många körmedlemmar har under året 

engagerats som solister, instrumentalister och sångensemble vid gudstjänster och olika 

samlingar. Många har också varit engagerade i annan församlings-verksamhet: 

samtalsgrupp, frivilliggrupp, gudstjänstverkstad, m.m.  

• ”Musik i sommarkväll”, som arrangeras två onsdagskvällar under juli månad, är en 

mycket uppskattad begivenhet i Loshult med omnejd. Så också den egna 

sommargudstjänsten med ”lokala förmågor”, vilka uttrycker sig i sång, musik, texter 

och, det här året, även bildkonst. 

• För första gången ordnades sångstunder i kyrkan i samband med julmarknaden. Dessa 

blev ett mycket uppskattat inslag under dagen och utgör ett exempel på hur vi kan 

bygga samarbete med lokala föreningar, i detta fallet FLU (Föreningen för 

Loshultsbygdens utveckling). Med FLU har vi också ett samarbete kring Lucia-

gudstjänsten, då föreningen efter gudstjänsten ordnar ”Tomtesmyg” i byn. 

 

Elisabet Bertilsson, kyrkomusiker 
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Bernt-Ove Kroons ansvarsområde 

 

Under verksamhetsåret 2015 har Visseltoftakören - eller Wisselkören, som vi gärna kallas - 

ökat antalet deltagare till 13 fasta körmedlemmar. Kören utgör en viktig stomme i 

gudstjänstlivet i Visseltofta, inte minst såsom bärande kraft i församlingens Taizémässor. 

Körens medlemmar deltar också med liv och lust i andra musikprojekt och ekumeniska 

samlingar, som anordnas i pastoratet och i kontraktet. Det nyrenoverade församlingshemmet 

har blivit en funktionell och tilltalande miljö, för repetitioner, musik-café och 

gudstjänstverksamhet såsom Messy Church! 

  

Framförandet av Visseltoftasonen och musikern Jan Brodéns körmusik blev en succé! Dåtid 

och nutid bands ihop på ett fint och spännande sätt. 

 

Ungdomkören består av tio flickor, som - tillsammans med kyrkokören - gjorde en fantastisk 

körresa till Spanien och Costa Blanca, dit vi var inbjudna. Stillhetens mässa framfördes i sin 

helhet vid söndagens mässa i Svenska kyrkans lokaler. Julia Almfjord hanterade fiolen med den 

äran! Ingrid Almfjord och Elias Isaksson var sångsolister, medan Bengt Almfjord hanterade 

elbasen, allt under Iréne Kroons ledning. 

 

Den lilla kören Mixturen utvecklas långsamt både musikaliskt, kreativt och kunskapsmässigt. 

Antalet medlemmar har ökat från två till fem (!) En uppskattad kontraktsdag anordnades, Messy 

Choir, i församlingshemmet i Osby. 

 

Syskonparet Jonathan och Amelie Böiers var uppskattade gästsolister i Visseltofta kyrka på 

annandagen. 

 

Messy Church-konceptet är lyckat och ger mersmak.  

 

Musikmedverkan i gudstjänsterna på Rönnebacken, Lindhem och på Solhem i Loshult är både 

givande och stimulerande.    

 

Bernt-Ove Kroon, kyrkomusiker 
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Statistik musikverksamheten  

 

 Deltagare Tillfällen Deltagare Tillfällen Deltagare Tillfällen 

  2013 2013 2014 2014 2015 2015 

Baby & Barnsång 0-4 

år 50 64 59 55 35 54 

Diskanten 6-9 år 21 36 21 32 29 32 

Mixgrupp V-tofta 3-

11 år 15 14         

Mixturen 9-12 år 10 36 2 42 5 6 

Förskolan 6-7 år 94 70 100 60 66 38 

Ungdomskören 13-19 

år 12   10 51 11 15 

Osby kyrkokör 35   31 50 25 50 

Visseltofta kyrkokör 10   10 52 13 52 

              

Loshults kyrkokör     14 50 13 50 

Må Bra kören     29 27 30 27 

Mixkör 1o2: 5-15 år     22 36 21 33 

Baby o Barnsång 0-4 

år Killeberg     14 19 8 29 

              

Öppna körprojekt     35 12     

(räknar de som ej 

redan är             

med i annan kyrkokör)             
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Vuxenverksamheten 

Studiecirklar  

Under året har två bibelstudiecirklar varit igång i Osby. Som har behandlat 

Apostlagärningarna. Den ena har letts av Tobias Månsson och den andra av Staffan Bråliden. 

Till det kommer en Kyrkvärdscirkel som har letts av Staffan Bråliden och har träffats ungefär 

några gånger per termin och gått igen om artiklar i några texter i Dagboken samt samtalat 

utifrån Biskop Johans herdabrev.  

”Inspirera lärande och samlas kring hoppet”  

Under året har vi anslutit oss till Stiftets undervisningsprojekt: ”Inspirera lärande och samlas 

kring hoppet”. Vi har börjat med samtalsgrupp i Loshult inom ramen för detta. Under våren 4 

tillfällen som leddes av Tobias Månsson och Mirjam Lövsund. Under hösten har det varit 

samlingar var annan vecka som letts av Tobias Månsson.  

Gudstjänstverkstad 

Till detta kommer gudstjänstverkstad som tillsammans förberedde och genomförde en 

gudstjänst i Loshults kyrka under hösten 2015.  

 

Statistik vuxenverksamheten 2015 

Gruppens namn Delt * 

2010 

Delt.* 

2011 

Delt.20

12* 

Delt. * 

2013 

Delt 

2014 

Delt 

2015 

Bibelstudiecirkel    19 19 10 15 

Kyrkvärdscirkel    7 7 7 

”Inspirera lärande 

och samlas kring 

hoppet” Loshult 

     7 

* Gäller endast Osby-Visseltofta församling 

 

Hans Eriksson, kyrkoherde 
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Internationella gruppen 

 

Internationella gruppen, som ser som sin uppgift att vara innovatörer för mission och diakoni i 

pastoratets arbete, har haft 6 planeringsmöten under året. Gruppen har en sammankallande 

som står för dagordningen. Antalet deltagare har ökat från 5 till 7, varav en anställd och resten 

ideella. 

 

Anslag 

Summan på 25 000 kr som kyrkofullmäktige beviljat gick till Lunds stifts vänstift Lui i 

Sydsudan, enligt gruppens förslag och kyrkorådets beslut. 

 

Kampanjer 

Bland våra uppdrag finns information om fastekampanjen ”Utrota Hungern” som inbringade 

55 928 kr, julinsamlingen ”Låt fler få fylla fem” som inbringade 26 447 kr. Delar av gruppen 

har varit på stiftets inspirationsträffar inför dessa kampanjer. Tillsammans med många ideella 

föreningar deltog vi i insamlingen ”Världens Barn som i Osby inbringade 232 000 kr, 

 

Faitradediplomering 

Bland anställda i Osby pastorat har en medvetenhet om producent- och konsumentmakten 

funnits under en lång tid. Några ur internationella gruppen informerade på en personalsamling 

om att inköpen ska vara rättvisemärkta så långt det är möjligt enligt kyrkorådets beslut. 

Internationella gruppen har besökt 10 näringsställen för att diskutera framförallt kaffe- och 

teprodukter och har även besökt mataffärer.  

I samband med diplomeringen av pastoratet hade vi en utställning över vilka faitrademärkta 

varor som finns att köpa i Osby. Blommor är en intressant produkt, som ibland är 

faitrademärkt och används mycket i kyrkans sammanhang.  

 

Information 

Alla i kontraktet inbjöds till informations- och inspirationskvällar. En innovativ invandrare till 

Sverige, Soheila Fors, berättade om sitt tehus och skyddat boende för kvinnor. Inga-Lill och 

Samuel Rubensson berättade om tillståndet i Syrien utifrån ett stort antal resor i landet. 

I konfirmationsundervisningen har ungdomarna lärt känna Svenska kyrkans internationella 

arbete genom att få enas om ett ändamål ur projektkatalogen att ta upp kollekt till på 

konfirmationen.   

 

Internationella gruppen genom Britta-Lena Ljungman 
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Kyrkogård och fastigheter 

På kyrkogårdarna har vi förutom ordinär skötsel av gravar, grönytor, häckar, träd, rabatter 

med mera utfört 15 st jordbegravningar av totalt 85 dödsfall. 

Vad gäller begravningsgdudstjänsterna, så ingår det i vårt arbete även att bära in och ut 

kistorna. 

På Osby kyrkogård i kvarter C har vi anlagt en ny askgravplats på befintliga återlämnade 

gravplatser. Det blir samma avtal som på ÖK U och liggande stenar. Förhoppningen är att få 

mer liv på kyrkogården runt vår kyrka. Det är även tänkt att vi ska göra motsvarande 

satsningar i Visseltofta och Loshult. 

Verkstadsbyggnaden har under hösten fått nytt tak och fasad med tilläggsisolering. Arbetet 

slutförs helt under början av 2016. 

I Loshults kyrka har det insallerats ny ljussättning och klockringningsfunktion.  

Missinonsgården i Killeberg har renoverats. Den har målats utvändigt och stora salen har fått 

nytt golv och även innerväggar har målats.  

Visseltofta kyrka har ommålats invändigt. 

Ny volymmätning har utförts över våra kyrkogårdar, övriga grönytor och fastigheter samt 

lokalvårdsytor. 

Förskolan blev slutbesiktigad 150315. På förskolan är det alltid förändringar på gång. Hyllor, 

skåp, grindar med mera sätts upp.  

 

Ulf Brännström, kyrkogårdsföreståndare 

 

 

 

 

 


