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Kyrkoherdens sammanfattning 

Ett år har gått till ända 

Så har ännu ett nådens år lagts till raden av år i Osby Pastorat. Den första mandatperioden för 

pastoratets förtroendevalda sedan sammanläggningen 2014 är till ända. 2017 har varit ett år då 

vi gått vidare i utvecklingsarbetet av Osby Pastorat.  Strukturerna efter 

pastoratssammanläggningen 1 januari 2014 har börjat sätta sig, men vi slår oss änså inte till ro 

utan fortsätter oförtrutet att arbeta för utveckling av verksamheten runt våra tre kyrkor. I 

pastoratet har arbetet fortsatt för att utveckla gudstjänstlivet.  

 

Verksamhetsutveckling 

Vi för hela tiden ett kontinuerligt arbete med att utveckla den verksamhet som vi bedriver. Vi 

försöker tänka både strukturellt men även ner på detaljnivå.  

I förskolan har arbetet gått framåt. Under våren pågick arbetet för fullt med förberedelser för 

Prästgårdens fritidshem. I augusti öppnade vi dörrarna och hade innan året var slut 16 barn 

inskrivna på fritids.  

 

Vi har även under året ansökt om medel från ESF för att kunna starta upp ett arbete bland 

personer som står utanför arbetsmarknaden Osby kommun har ställt sig positiva till projektet. 

Det finns även avtal med arbetsförmedlingen på stiftsnivå. Ansökan samordnas och 

administreras av Lunds Stift som ansökt om medel för ca 10 församlingar och pastorat för 

likande verksamhet. Om vi får sökta medel kommer vi under andra halvåret 2018 kunna dra 

igång ett projekt inom diakonin för ovan nämnd grupp.  

 

Lokal förankring 

Församlingsråden och sockenrådet har arbetat vidare.  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 gudstjänslivet. 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. Från sommaren sitter åter kyrkoherden i Loshults 

församlingsråd. Församlingsråden och Sockenrådet fyller en viktig funktion när det gäller att 

främja det lokala engagemanget runt varje kyrka.  Vi försöker vara lyhörda för den vilja som 

uttrycks i de olika församlingsråden och sockenrådet.  
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Personalfrågor 

Den 11 juni avslutade Sara Järlemyr sin pastorsadjunkttjänst tjänst hos oss. Hon fortsatte 

sedan med ett komministervikariat under sommaren. Hennes sista arbetsdag var den 20 

augusti. Vi tackar Sara Järlemyr för hennes tid i pastoratet.   

 

Tobias Månsson som varit komminister i pastoratet sedan 2011 valde att söka annan tjänst 

och lämnade oss under sommaren. Eftersom han varit ansvarig för Loshults församling valde 

vi att avtacka honom i Loshults kyrka. Detta skedde i samband med högmässan den 2 juli.  

Komminister Mirjam Lövsund var till och med augusti fortsatt tjänstledig för att vara 

föräldraledig med sin lilla dotter. Hon återgick i tjänst den 29 augusti och arbetar då 75% av 

sin heltidstjänst. 

  

Att rekrytera en efterträdare till Tobias Månsson har visat sig inte vara helt enkelt. Vi har 

därför tvingats att lösa dels heltidvikariatet för Tobias och dels de återstående 25% av 

Mirjams tjänst med vikarier. Karin Hansson tjänstgjort på 50% under hela året först som 

vikarie för Mirjam och sedan som vikare på den lediga tjänsten. Till det har sedan under 

hösten Staffan Bråliden och Lars Fröjmark tjänstgjort på timmar för att täcka upp den tid som 

behövs för att kunna bedriva den verksamhet som vi vill.  

 

Ola Olbers slutade sin tjänst som kyrkogårdsföreståndare i slutet av februari. I hans ställe 

kunde vi sedan under våren rekrytera Per Stabeck. Per tillträdde sin tjänst vid halvårsskiftet.  

I och med att vi startat Prästgårdens fritidshem har vi gjort både personalrekryteringar och 

arbetsuppgiftsförändringar. Vi har anställt Susanne Ekdahl som fritidspedagog med ansvarig 

för att planera verksamheten i Prästgårdens fritidshem. Johanna af Sillén har arbetat 75% av 

sin på Fritids och Församlingspedagog Daniel Henning har arbetat 50% av sin tjänst på 

Fritids. Chef och arbetsledare för Prästgårdens fritidshem är Lotti Pira som därmed fått utökat 

personal, budget och verksamhetsansvar. När vi sedan startade upp fritidsverksamheten 

visade det sig att vi har två barn med särskilda behov i verksamheten. Därför anställde vi 

Tomas Johansson som assistent till dem på 50%. Till detta sköter han städningen på fritids. Så 

totalt arbetar Tomas 75%  

 

Lokalrenoveringar 

Vi har byggt om suterrängplanet på pastorsexpeditionen i Osby till fritidslokaler. Lokalen har 

blivit mycket bra och tillgänglighetsanpassad med entré emot Östra Storgatan.  
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Den vaktmästarlokal som brann i september 2016 har under 2017 återuppbyggts och blivit en 

mycket ändamålsenlig lokal för vaktmästeriet i Loshult.  

 

Vi har dessutom installerat brand och inbrottslarm i Loshults kyrka under det gångna året. 

Likaså har ett nytt ventilations- och värmeregleringssystem installerats i Osby 

församlingshem. Taket på Missionsgården i Killeberg har blivit utbytt.  

 

Vi lägger därmed Nådens År 2017 till handlingarna och ser med tillförsikt och förväntan på 

vad Herren kan göra i pastoratet under Nådens År 2018.  

 

 

Hans Eriksson 

Kyrkoherde 
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Prästgårdens förskola 

Faktiska omständigheter 

Under året har bemanningen på förskolan bestått av sex pedagoger och en husmor. Fem 

pedagoger har arbetat 100 %, en pedagog 50 % i grupp och 50 % som förskolechef och vår 

husmor 75 %. Under vårterminen har det funnits 39 barn inskrivna på förskolan och under 

höstterminen har det funnits 37 barn inskrivna. Vi har inget tillagningskök utan får vår 

middag via catering. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan. 

Vi är noga med att satsa på kvalitet och vi lägger stor vikt vid barnens delaktighet vad gäller 

inköp av lekmaterial. 

 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete 

Vi har även det här året fortsatt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och även den 

här terminen 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. 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.  

En fredag i månaden har det satts in vikarier på förmiddagen så att vi har kunnat ägna tiden åt 

analyser av det pedagogiska arbetet och därigenom kunnat säkerställa hög kvalitet i 

verksamheten. 

 

Förskolans pedagogiska dokumentation 

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

som ska dokumenteras och på vilket sätt det ska göras. Varje pedagog har haft ansvarsbarn 

där dokumentation om just det barnet säkerställts. I sina respektive planeringslag har man 

även haft ett gemensamt ansvar. Det har varit viktigt för oss att vi har varit tydliga med vilka 

läroplansmål vi jobbat med vid olika specifika tillfällen, både för oss själva, för föräldrar och 

för barnen. Allt för att det ska ha varit tydligt vad gäller måluppfyllelse. Det är ett arbete som 

är under ständig utveckling och det gäller att hitta olika former. Under vårterminen har vi 

därför försökt hitta nya lösningar på hur vi på ett bättre sätt kan föra pedagogisk 

dokumentation. Vårt mål har varit att hitta bra verktyg där barnen kan vara mer delaktiga i sin 

egen dokumentation och på så sätt få följa sin egen utveckling. Det har lett till att vi under 

höstterminen har valt att använda oss utav den digitala portfolion Abbum, som är en 
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pedagogisk dokumentation för förskolan.   

 

När det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete sätter vi ett stort värde i att ha lärarkandidater i 

verksamheten. Därför har vi under våren haft två lärarkandidater och en praktikant från 

arbetsförmedlingen hos oss. En lärarkandidat från högskolan i Kristianstad och en från 

Greifswald i Tyskland. Även under höstterminen har vi haft en lärarkandidat från högskolan i 

Kristianstad. 

 

Vi har haft förmånen att kunna bygga upp en för barnen och pedagoger känd vikariepol. Det 

har bl.a. gjort att personalen haft möjlighet att vid flera tillfällen under året har kunnat åka på 

olika utbildningar, vilket har resulterat i att vi kunnat fortsätta hålla hög klass i vårt arbete. 

Det är något vi är väldigt tacksamma för. 

 

Under vårterminen har en anställt deltagit i utbildningen “Musikalisk saga- 

småbarnspedagogik. Två anställda har deltagit i kursen “Analysera mera”. Två pedagoger har 

fått vara med under lärandefestivalen i Lund. Vi har även alla pedagoger varit med på “Jesus 

till barnen”, en barn-och ungdomsledarkonferens i Stockholm som drivs av flertalet olika 

samfund. Under höstterminen har två pedagoger varit med på en fortbildning om 

utvecklingssamtal och föräldrasamverkan och två andra deltagit i utbildningen “Att erövra 

begreppet undervisning i förhållande till förskolans uppdrag om omsorg fostran och lärande” 

(en föreläsningsserie som högskolan i Kristianstad håller i) 

Att vi har kunnat sätta in vikarier har även gjort att vi som personal haft möjlighet att kunna 

åka på studiebesök till andra förskolor för att få inspiration till ett fortsatt utvecklande arbete 

på vår förskola och vårt fritids. Vår kvalitet på arbetet har även spridit sig till andra förskolor 

runt om i landet, vilket har resulterat i att vi under både vår- och höstterminen har haft 

flertalet studiebesök hos oss. 

 

Integration och mångfald 

Vi har under tio veckor på vårterminen haft en lärarkandidat från Tyskland hos oss.  

 

Generationsöverskridande aktiviteter 

Missionskyrkan har under höstterminen bjudit in oss vid två olika tillfällen där barnen fått 

vara med och sjunga för människor i alla olika åldrar. Det har varit för “Världens barn” och 

under lucia. 
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Samarbete med pastoratets övriga verksamhet 

Barnen och deras familjer erbjuds att aktivt medverka i en gudstjänst per termin som vi kallar 

“Gudstjänst för stora och små”. De bjuds även in till Kids Day som kyrkan anordnar en gång 

per termin i samarbete med Pingstkyrkan och Missionskyrkan i Osby. 

I våra aktiviteter på förskolan har kyrkorummet och församlingens övriga lokaler t.ex. deras 

gymnastiksal använts. Vi har även varit med på kyrkans vardagsgudstjänster som även 

personal från förskolan varit med och hållit i.    

I början på höstterminen hälsades även vår fritidspedagog Susanne Ekdahl välkommen i 

gudstjänsten. 

 

Samverkan med föräldrar 

Vi har ca en gång per månad under året haft Take awaykaffe, där föräldrar har haft möjlighet 

att när de lämnar sina barn få ta med sig en kopp kaffe eller te med ett upplyftande bibelord 

på. Ett sätt att nå och uppmuntra föräldrarna och få en chans till samtal. Det har varit väldigt 

uppskattat.  

 

Vi har ett föräldraråd där föräldrar erbjuds vara med för att komma med synpunkter och få en 

inblick i verksamheten. Vi har även haft en “arbetskväll” med föräldrar och barn där vi 

tillsammans fått arbeta för en förbättrad utemiljö och där föräldrar har fått komma med 

synpunkter på vad de tycker ska finnas på vår utegård. En gång under vårterminen och en 

gång under höstterminen har vi haft ett föräldramöte som föräldrar bjudits in till där de fått 

information om vad som sker på förskolan och vad som komma skall. Det har sedan avslutats 

med en frivillig andakt.                                                    

 

 

Vårterminen   

Under våren har vi fortsatt att arbeta i våra fyra olika grupper som vi började med under 

höstterminen 2016. Det har börjats med en gemensam samling där vi haft upprepade 

aktiviteter för att barnen ska ha kunnat känna igen sig och att de ska ha fått känna sig som en 

viktig del i gruppen. De har fått turas om att räkna barnen och de vuxna för att få in 

matematiken, för att barnen ska få vara i centrum men även för att de ska få känna sig som en 

del av gruppen. Samlingen har också fått innehålla vår egen “Prästgårdssång” för att förstärka 

gruppkänslan. Vi har även haft en ramsa i veckan som vi upprepat var dag för att få barnen att 

känna att de kan och för att få in språket. (Under höstterminen har vi valt att istället ha en 

lovsång i veckan). Därefter har barnen delats in i sina olika åldersgrupper. Vi har haft olika 

aktiviteter bl.a. ett “Osby-projekt” där de äldsta barnen fått åka ut med våra lådcyklar och 
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spelat in en film om Osby och därefter har haft filmpremiär för de andra barnen. Filmen har 

även visats för föräldrar på föräldramöte. Barnen har även fått vara med och odla i vår 

trädgård för att se hur odlingsprocessen fungerar och vi har fortsatt med vårt tema 

“känslor”mm.                                                                  

Vi har arbetat extra med läroplansmålen:  

Lpfö 98 

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

lära ” 

Vi har haft olika aktiviteter olika dagar för att säkerställa att vi fått med alla olika dela i 

läroplanen.  

 ”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” 

Det här målet har varit ett viktigt mål för oss för att vi ska få en fin grupp där man är måna om 

varandra. Den ligger även väl i linje med vår kristna profil. 

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

handlingar och förskolans miljö.” 

Vi har utformat trivselregler tillsammans med barnen. 

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

lekmaterial.           

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

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen ”                                                               

Vårterminen har även innehållit 2-årsjubileum och en midsommarfest. Vi har även haft stängt 

två dagar för studiedag då personal arbetat för att kunna förbättra verksamheten. 

 

Höstterminen 

Vi har fortsatt med vårt arbetssätt med fyra åldersgrupper och läroplansmål vi arbetet extra för 

under höstterminen har handlat om jämställdhet. 

Lpfö 98 

Förståelse för alla människors lika värde 
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Utveckla sin identitet och känna trygghet i den 

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 

I början på höstterminen bjöds barn födda 2012 (alltså de äldsta barnen) ifrån de olika 

förskolorna i Osby in för att vara med på Prästgårdens “Prästalopp”. Något vi började med 

hösten 2016 och som vi märkte var väldigt uppskattat av de andra förskolorna. Barnen och 

pedagogerna bjöds på drama med viktigt budskap, musik och uppvärmning, en löparbana att 

springa, medaljer men även frukt och dricka (sponsrat av Ica) i mål. Även det här året fick vi 

fin respons av de andra förskolorna. 

 

Vi har under ett tillfälle på höstterminen haft en teatergrupp som kommit och spela teater för 

barnen och de äldre barnen har även varit på en teater i Lund som hette “Snick och Snack i 

Kungaskogen”. En teater med värdegrundsmaterial. Barn födda 2012/2013 har även varit i 

domkyrkan i Växjö för att få undersöka barnkyrkan där. Det har även arbetats extra med 

barnkonventionen den här terminen med barnen födda 2013. Barn födda 2014/2015 har bl.a. 

haft tekniktema. Vad snurrar? Vad rullar? Vad är skillnaden? Allt efter barnens eget intresse.  

I gruppen med barn födda 2015 har vi lagt stor vikt vid anknytning. 

Hösten har även innehållit brandövning och julpysseldag men även ett luciafirande i kyrkan 

med drama om julevangeliet. Ett firande med över 200 personer i kyrkan. 

Både vårterminen och höstterminen har varje dag innehållit andakter med barnen i olika 

former, där bön och sång alltid är ett inslag. 
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Prästgårdens fritidshem 

Faktiska omständigheter 

Prästgårdens fritids öppnades för barnen i augusti 2017. Maj ägnade fritidspersonalen åt 

förberedelser inför starten genom bland annat upprätta handlingsplaner och information för 

verksamheten, träffa de barnen som skulle börja på fritids och med inköp av alla material och 

möbler. I inköp av material och möbler har extra hänsyn tagits till att material och inredning 

ska passa fritidshemmets verksamhet. 

 

I uppstarten av fritidshemmet fanns det 12 barn och i skrivande stund har vi 16 inskrivna barn 

och en som önskat plats. Elevgruppen består av 10 barn födda 2011, 2 barn födda 2010, 2 

barn födda 2009 och två barn födda 2007. Eleverna går på Hasslarödskolan och Parkskolan. 

Elever som går på Parkskolan promenerar till och från skolan tillsammans med personal från 

fritids. Elever som går på Hasslarödskolan åker kyrkans buss till och från skolan som personal 

från fritids kör. Alla elever börjar skolan 8.20 och slutar olika tider på eftermiddagen. Alla 

dagar hämtas barn två gånger från skolorna och på torsdagar hämtas barn vid tre tillfällen på 

eftermiddagen. När skolorna har lov är vi på fritids hela dagen dvs. då sker inga hämtningar 

och lämningar till och från skolorna. 

Under året har bemanningen bestått av 5 pedagoger. En pedagog har arbetat 100 % en 

pedagog 75 % en pedagog 50 % och en pedagog på 10%  resurs i gruppen på 50 %. 

Resurspedagogen har även städat på 10%. 

Fritidspersonal gör frukost och mellanmål och på loven får vi lunch via catering. 

 

Höstterminen 2017 

Fritids startades upp i augusti 2017. Kvalitetsarbetet under höstterminen handlade mycket om 

normer och värden och inflytande. Eleverna har varit delaktiga i inköp av lekmaterial och i 

samtal kring normer och värden. Fokus under höstterminen har varit att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska kunna känna trygghet, delaktighet och lärande. Aktiviteter som 

genomförts med barnen är grundade i läroplansmål för fritidshemmet. Skolsamverkan har 

genomförts genom daglig kontakt med personal från skolorna vid hämtning och lämning samt 

genom ett påbörjat arbete med att eleverna som går på fritids klasser bjudits in till fritids med 

innehållande aktiviteter som lekstationer och julstuga. 

Läroplansmål som vi lagt extra fokus på under året är: 

LGR 11 
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Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att: 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt. 

 

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande 

Ta hänsyn till personliga behov och balans mellan aktivitet och vila.  

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden 

kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

 

Demokratiska värderingar och principer i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur 

gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling. 

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 

Utevistelse under olika årstider… 

 

Varje dag har vi andakter tillsammans med inslag av drama, musik, bibelberättelser, böner 

och samtal som letts av pedagog. Eleverna har planerat och genomfört egna andakter för 

varandra. 

 

Samarbete med Prästgårdens förskola  

Vi har haft gemensamma arbetsplatsträffar all personal från fritids och förskolan. Olika 

grupper har planerat för samarbetsformer mellan förskolan och fritids. Samarbetet har bestått i 

gemensamma aktiviteter som bio, sångstund, grillning och gemensamma vardagsgudstjänster. 

Samarbetet mellan förskolan och fritids har även skett då barnen från fritids ibland lekt på 

förskolans gård och att förskolans barn ibland lekt på fritids gård. Vi har i viss mån velat ha 

ett öppet samarbete även på gårdarna. 

 

Vid lov har verksamheterna också samarbetat för att samköra personalresurser och för att 

barnen ska ha fått tillfälle att träffas och leka med varandra. Än så länge har vi gått ihop under 

julledigheten. Då var fritids elever på förskolan. 
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När förskolan har haft sina pedagogiska dokumentationsförmiddagar har fritids personal 

arbetat på förskolan. Men även vid andra tillfällen under veckorna. Vi anser både från 

förskolan och fritids håll att det är viktigt att vi får en “vi-känsla” och att man som barn/elev 

och föräldrar, men även personal upplever att våra verksamheter inte är två helt olika 

verksamheter utan att de hänger ihop med varandra. De gudstjänster som vi erbjudit 

familjerna att delta på under höstterminen har även de varit ett samarbete förskolan och fritids 

emellan. Det gäller även höstens Kids day som hölls på Prästängen. Ett tillfälle där ca 500 

personer kom för att höra budskapet i forma av drama som förskolans personal höll i och för 

att delta i alla de olika aktiviteter som bl.a. både förskolans och fritids personal var med och 

anordnade. Viss personal både från förskolan och fritids har även tillsammans deltagit i en 

föreläsning om “medkänslans pedagogik” i Malmö. 

 

 

Övrigt 

Prästgårdens förskola har blivit inte bara ”en liten verksamhet” utan en förskola/fritidshem 

som man kan räkna med kommer att finnas som en av många förskolor/fritidshem i Osby.  Vi 

vill vara en förskola och ett fritids som kompletterar alla de fina förskolor och fritids som 

redan finns i Osby. 

 

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

som i förtroende varje dag lämnat det finaste de har i våra händer. Tack också till Osby 

pastorat 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 

Caroline Arnström, förskollärare Prästgårdens förskola  

Susanne Ekdahl, fritidspedagog Prästgårdens fritids                                                                                             
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Barnverksamheten  

Personal: Johanna af Sillén, Daniel Henning, Åsa Wihlstrand och Peter Wihlstrand. 

Ideella: Wilhelmina Agrell, Sofia Almfjord, Klara Eriksson, Marie Carlsson, Ingrid Almfjord, 

Emma Henning 

 

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. 

Denna grupp fanns under våren både i Osby och Killeberg och leds av Johanna af Sillén men 

lades ned i Killeberg inför hösten.  

 

 

Änglabus 3-5 år, Himlakul 6-9 år Änglarna 6-8år, Juniorer 10-12 år / Softstars 9-11 år, 

Mixgrupp i Visseltofta prästgård 5-12 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 och möjlighet att diskutera sina viktiga tankar och 

känslor är viktigt. Avvikande är Softstars som är varannan vecka. I Osby & Visseltofta leddes 

grupperna av Johanna, Daniel och Åsa. I Killeberg leddes grupperna av Åsa och Peter.  

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

Inför hösten lades Himlakul, After School och Juniorerna ned för att göra plats för det 

nystartade Fritidshemmet i Osby. 

Söndagsskolan  Under våren: varje söndag i Osby kyrka med ca. fem barn som burits av 

ideella ledare. Under hösten: En gång i månaden. 

 

Bibeläventyret i åk 4 och 5 genomförs på skolorna av Åsa och Daniel. Ett mycket 

pedagogiskt och roligt sätt att lära sig bibelns berättelser på. De har varit ute i två klasser på 

Hasslarödsskolan med GT och en klass med NT, GT på Killebergsskolan och NT på 

Visseltoftaskolan. Totalt 15 tillfällen med 20-25 elever varje gång, det betyder att vi har nått 

ut till 100-125 olika barn under 2017. 

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. Fortbildningsdagar, handledare till praktikant, assistent- och 

barnledarträffar, planering, dokumentation, reflektion, inköp och omhändertagande av 
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material samt övrig administration är andra förekommande uppgifter. 

 

Statistik barnverksamheten  

Gruppens 

namn 

Tillf 

-12 

Delt

-12 

Tillf 

-13 

Delt 

-13 

Till

f 

-14 

Delt 

-14 

Tillf  

-15 

Delt 

-15 

Tillf  

-16 

Delt  

-16 

Tillf 

-17 

Delt 

-17 

Miniorer 31 11 30 12 32 14 31 15 31 17 18 19 

Juniorer 31 4 30 3 32 5 31 7 31 5 18 5 

Kyrkis 31 12 30 11 32 20 31 7 0 0   

Kyrkis 

Visseltofta 

31 9           

Mixgrupp 

Visseltofta 

31 10 30 15 32 15 31 11 31 11 25 11 

Öppna 

gruppen 

70 1 56

6 

besö

k 

99 1 47

4 

besö

k 

72 1922 68 7 

fami

ljer/ 

gång 

68 6 

fami

ljer/ 

gång 

68 6 

fam/ 

gång 

 

After 

School 

    32 276 31 8/gå

ng 

31 8 19 8 

Änglabus       36 22 36 15 36 14 

Änglarna       36 15 36 22 36 21 

Softstars       18 10 18 10 18 17 

Öppna 

gruppen i 

Killeberg 

      30  30 3 5 6 

Ungdoms-

grupp i 

Killeberg 

      9 8     

Söndags- 

skola 

 

        15 5 28 4 

Bibel- 

äventyr 

        12 80 15 100 

 

Daniel Henning, församlingspedagog 
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Konfirmand- och ungdomsverksamheten 

Inom verksamheten fanns följande anställda under vårterminen Sara Järlemyr, Tobias 

Månsson, Bernt-Ove Kroon och Daniel Henning. Sara Järlemyr avslutade sitt år som 

pastorsadjunkt och fick anställning på annan ort, Tobias slutade under sommaren. 

 

Under hösten fanns följande anställda: Hans Eriksson, Mirjam Lövsund, Daniel Henning & 

Bernt-Ove Kroon. 

Dessutom har även följande varit ideella ledare inom konfirmandverksamheten: Maja 

Eriksson, Klara Eriksson, Ellen Eriksson, Viktor Nilsson, Emil Carlsson, Alexander Pålsson, 

Vidar Andersson, Joakim Tropp, Elin Tropp, Isabelle Holst, Hugo Ekstrand, Mitra Peterson, 

Julia Yngvesson, Felicia Häggström Teshome 

 

Konfirmandverksamheten 

Det finns just nu två olika grupper, veckoläsning med läsning varje tisdag från 16–17.30 och 

månadsläsning som inför hösten ändrades till söndagar istället för lördagar, ca en gång i 

månaden, från kl. 9-15. Vi har haft ett läger per termin, under våren på Åhus Missionsgård 

och under hösten på Breanäs Missionsgård. 

Vår ambition har varit att skapa en så variationsrik verksamhet som möjligt med inlärning 

utifrån olika metoder, så som mer fysiska aktiviteter, drama och övningar till att måla och 

skriva.  

Lägerövernattning i Breanäs 

Inför hösten planerade vi att ha en upptakt för unga ledare i samband med kontraktsdagen för 

unga ledare på Breanäs 2/9. Dessvärre blev det för få anmälda så vi tvingades ställa in. 

 

 

Statistik konfirmandverksamheten 2017 

Gruppens namn Tillf 

2016 

Deltagare per grupp 

2016 

TisdagKonfirmander 27 16/17: 22 17/18: 22 Summa vt & ht 2017: 44 

Lördagkonfirmander 11 16/17: 19 17/18: 21 Summa vt & ht 2017: 40 

 

2015 konfirmerdaes 33 av 60 tillhöriga 
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Ungdomsverksamheten 

Ungdomsgrupp 

Våren 2017 

Vi fikade, umgicks, hade andakter och lekte lekar och olika aktiviteter.    

Hösten 2017 

Under hösten har det varit fem deltagare i gruppen, vi har pratat om lärjungaskap och börjat 

undervisning kring vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. Vi har bl.a. läst om Jesus och 

äktenskapsbryterskan, pratat om de fyra B:na, laddat hem en bibelapp, bett för varandra etc.  

Vi har också lekt olika lekar, som Ninja, spelat tv-spel, sällskapsspel och haft en god och glad 

stämning.  

 

Bönegrupp 

Vi har fikat, läst bibeln och samtalat kring det, bett och sjungit.   

Under hösten fokuserades bibelstudie etc. kring hurdan Gud är, Vem är Gud? För att lära 

känna Honom än djupare.  

 

Skolverksamhet 

Under året har Lisa Stenström från Pingstkyrkan och Daniel Henning varit ute ca. en timme 

på Hasslarödsskolan i veckan. Möjligheterna att få kontakt på Parkskolan har varit fortsatt 

svåra men vi satsade under vårterminen att istället röra oss lite mer i trapphuset och 

korridorerna på Gula skolan, med något bättre resultat. Under hösten har Lisa & Felicia från 

Pingstkyrkan drivit lite kioskverksamhet längst ner i Gula skolan. Daniel Henning har ej varit 

med där under hösten för att istället satsa tiden på det nystartade Fritidshemmet.    

På Hasslarödsskolan har det varit mycket folk och möjlighet att t.ex. träffa konfirmander och 

konfirmerade. Även om det ofta känns resultatlöst och svårt få kontakt så är vår tro att vi gör 

mer skillnad än vi tror. Under hösten fick vi bl.a. oväntat samtala om vår tro med ett gäng 

med stöddiga 13/14-åringar, de ställde mycket frågor och var nyfikna.  

 

Power up 13-19 år 

Osby kyrka & Församlingshem 

Under året har det blivit några söndagar med aktiviteter och umgänge för ungdomarna efter 

Högmässan i Osby. Detta genereade under hösten en ny deltagare i Ungdoms/bönegruppen. 
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Pannkakskyrkan 13+ 

Pannkakskyrkan har varit ute vid stationsområdet varannan torsdag under året och fått många 

fina möten med människor. De som just nu är aktiva och driver PK är Lisa Stenström 

(Pingstkyrkan), Elin Mannheimer (Missionskyrkan) & Daniel Henning. Många blir nyfikna 

över att vi står och steker pannkakor utanför stationen en helt vanlig kväll. Vi har fått 

möjlighet att be för olika personer, varav några känt sig berörda av den heliga ande på ett 

påtagligt sätt och en fått vara med om ett fysiskt helande. Vi har fått goda samtal och fått 

umgås och ha roligt tillsammans med varandra och de vi möter. Under sommaren var PK ute 

och hade med sig fotboll, kubb etc. vid något tillfällen stannade ett ungdomsgäng och spelade 

fotboll tillsammans med oss. 

 

Statistik ungdomsverksamheten 2017  

Gruppens namn Tillf 

201

4 

Delt/ 

grupp 

2014 

Tillf 

2015 

Delt/ 

grupp 

2015 

Tillf 

2016 

Delta

gare/ 

grupp 

2016 

Tillf 

2017 

Delt/ 

grupp 

2017 

Ungdomsgruppe

n Osby 

9 5-10 17 5 15 5 17 5 

Bönegruppen 6 4-5 16 5 15 5 16 5 
 

Daniel Henning, församlingspedagog 
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Diakoniverksamheten 

Diakoni; kyrkans 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. 

Vi har genom diakonin velat göra kärleken från Gud synlig i församlingen och skapa fina 

kontakter med församlingsborna. Visa att Guds omsorg är med oss. 

  

 

Verksamhetens omfattning:  

  

Som verksamhetsansvarig för pastoratets diakonala arbete är Annika Persson anställd som 

diakoniassistent på 100%. Men i det diakonala arbetet är flera av pastoratets anställda och 

frivilliga engagerade.  

Vi har inbjudit till sorge-/leva vidaregrupp vid två tillfällen under året. Under våren och under 

hösten fick vi ihop grupper på 7-8st och träffades 6 ggr. I det arbetet har en präst och 

diakoniassistent arbetat tillsammans. Sorgegrupperna med Annika & Karin är också mkt 

givande och uppskattade av de sörjande. Vi hjälper varandra i gruppen att ta ett steg i taget i 

sorgeprocessen. 

  

Under året har vi inbjudit till olika träffar för att öka den sociala gemenskapen särskilt med 

tanke på dem som är ensamma. I Osby församlingshem har vi haft soppluncher cirka 

 6-7 ggr/termin. Våra soppluncher är välbesökta ca 60 personer/ gång, Vi delar även ut 

sopplunchbiljetter till dom som har det svårt ekonomiskt. I det arbetet har husmor och jag som 

diakoniassistent tillsammans med tre kvinnliga volontärer kokat och serverat soppa.  

  

I Killeberg missionsgård har vi haft Torsdagsträffen ca 6 ggr per termin med omväxlande 

innehåll. Det viktiga har varit gemenskap och delaktighet. Annika tillsammans med kantor 

Elisabeth planerar och ordnar till kaffeserveringen, uppmuntrar besökarna att vara delaktiga 

berätta någon historia eller spela ngt. Mycket uppskattat av ortsborna. Avslutar oftast med en 

liten andakt med textläsning och psalm-sång. 

Under sommaren har vi haft våffelcafé 8 ggr under sommaren med hjälp av 4-5 volontärer. 

Ett mycket uppskattat cafe med lite underhållning vissa gånger, även uppskattat besök med 

Prästgårdens förskolebarn som gillat våra våfflor. 

 

Under höst och vår har det varit Måndagsträffen Ekebo ca 10 ggr/termin, sång samtal 

samvaro. 

  

”De äldres dag” har genomförts i Osby och Loshult för de som är över 70 år, där vi inbjuder 

till lunch och gemenskap efter högmässan. 

 

Vid födelsedagar har vi uppvaktat de som fyller 85 med ett kort och de som fyller 90, 95 och 

där över med ett hembesök. 

 

De som fyllt 80 år har bjudits in till 80-årsfest i församlingshemmet i Osby respektive 

Killeberg. 
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Årets församlingsutfärd gick till Heagården i Munka Ljungby en blåsig majdag. 

 

Midsommarfirande på prästängen med musik och dans. 

 

  

Det har dessutom varit en viktig uppgift att erbjuda samtal till hjälpsökande. 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 b.la. Vårdcentralens kurator tar ibland kontakt med 

mig när inte hennes tider räcker till så hjälper jag till med samtal och stöd. 

För att visa pastoratets uppskattning av alla ideellas engagemang i pastoratets verksamhet har 

vi anordnat en grillfest för volontärer i år var vi i Loshults församlingshem. Vi tackade för 

deras fantastiska insats under året. Utan deras insatser skulle många verksamheter inte 

fungera. 

 

Vid Allhelgona har gravsmyckningskaffe anordnats i anslutning till våra kyrkogårdar. I Osby 

och Visseltofta i kyrkan och i Loshult i församlingshemmet. Dessutom har vi haft 

gravsmyckningskaffe i ”huset” på Osby Östra kyrkogård. I det arbetet var ett stort antal 

frivilliga behjälpliga, men även kyrkogårdspersonalen involverad 

Adventskaffe serverades i församlingshemmet första advent efter högmässan. 

  

Integrationscafé driver för andra året i samarbete med missionskyrkan och frivilliga ifrån båda 

kyrkorna. Vi har hållit till i missionskyrkan onsdagar 15 - 17. Genom stiftets bidrag har vi 

kunnat tim- anställa en man från afghanistan och en kvinna från Syrien att hjälpa till och tolka 

när det behövs. Vi har studiematerial, spel mm som vi har att tillgå, sjunger tillsammans 

ibland. Lekrum finns till barnen. Att ge av sin tid och omsorg till dessa våra flyktingar och 

nyinflyttade skapar många nya fina broar att bygga på. 
Till det kan tilläggas en familjedag som anordnades av kommunen under sommaren där mat 

från många av världens länder serverades på torget, av våra kvinnor från Integrationscafet där 

Tomas på ICA stod för kostnaderna. 

  

Vi har i år också haft ”Jul i gemenskap” på Julafton i Osby församlingshem för att erbjuda lite 

julglädje för dem som inte har någon att fira jul med eller inte har råd att fira jul i det arbetet 

hade vi flera frivilliga som var engagerade. Ca 90 anmälde sig. Jag hade även gjort speciella 

inbjudningar & skickat ut till ”mina” hjälpsökande för att de skulle känna sig bekväma att 

komma och veta att jag var där. 

Start med samling vid krubban i kyrkan kl.11 därefter inbjöds man till församlingshemmet till 

jullunch med kaffe o gottebord. Sång ,pyssel och dans kring granen 

 Bidrag från stiftet och lokala företag i kommunen gjorde det möjligt med både matkasse och 

paket från tomten med sig hem  

Alla åldrar var representerade och blev mycket uppskattat och välsignat! 

Ett givande år som jag lägger bakom mig och blickar framåt. 

Annika Persson, diakoniassistent  
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Kyrkomusiken 

Bengt Almfjord 100% organist 

Bernt-Ove Kroon 100% organist 

Elisabet Bertilsson  75% kantor 

I den kyrkomusikaliska verksamheten finns: 

  

Körverksamhet och orgelundervisning 

Barnkörer/grupper med sammanlagt 115 barn (0-12 år)   

 

4 körer/grupper i OsbyVisseltofta : Baby & Barnsång 0-4 år (34 st) 

       : Diskanten 6-9 år (26 st) 

      : Mixturen 9-12 år (8 st) 

       (Sången med förskolebarn på Park & 

        Hasslarödsskolorna i Osby har upphört)  

      : Lucia-kör i Visseltofta 5-11 år (13 st) 

 

4 körer/grupper i Loshult/Killeberg: Mixkör 1 & 2 5-15 år (13 st) 

    Baby & Barnsång 0-4 år (4 st) 

      ”Änglabus/Änglar” 4-9 år (20 st) 

 

Ungdomskör i Osby 13-19 år med 12 deltagare 

Regelbundet övande vuxenkörer med sammanlagt 90 deltagare 

Osby kyrkokör: 26  

Visseltofta kyrkokör: 25 

Loshults kyrkokör 14 

MåBra-kören Loshult 25 

Tillfälligt sammansatta körer med sammanlagt ca 45 pers: 

Ekumeniska kören 25-30 pers   (sjunger några ggr/år) 

Öppen projekt-kör 14 pers    (”Luther med nya toner” i höstas) 

 

Orgelundervisning ges till 6 elever. (alla medverkar i gudstjänster och konserter under året) 

Ca 217 personer har varit engagerade i den mer regelbundna musikverksamheten under 2016, 

varav de flesta var församlingsbor) 
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Bernt-Oves kommentar till Körverksamheten 

 

Våra körer är viktiga tillgångar i kyrkans verksamhet. I vårt pastorat eftersträvar vi dessutom 

att samverka över generationsgränserna. Ungdomskören är en viktig och uppskattad ingrediens 

i vuxenkörarbetet. Likaså värderas diskantens och Mixturens insatser exempelvis i samband 

med julkonserter mm. Diskanten och Mixturen repeterar för övrigt på samma tid, vilket ökar 

samarbetet väsentligt, både praktiskt och musikaliskt. De äldre blir goda förebilder. Vilken 

tillgång! 

 

Elisabets kommentarer till Körverksamheten 

Baby & Barnsång 

Killeberg: Under våren var det ett fåtal besökare. På grund av Johannas anställning i 

fritidshemsverksamheten fanns det inte möjlighet att fortsätta denna verksamhet. 

Osby: Antalet besökare har här stigit markant under hösten vid tisdagens träffar. Torsdagar 

besöker de flesta föräldrarna verksamhet på annan plats i Osby. 

 

Musik med förskoleklass 

Klockarskogsskolan, som stod på tur för att få ta del av vår resurs, meddelade att man 

organiserat musiken med pedagoger som finns på skolan.  

I samråd med kyrkoherden togs då beslutet att prioritera egna verksamheten och få till stånd 

sångtillfällen med de många barnen i barnverksamheten i Killeberg, där det dessutom, i 

motsats till i förskolan, är självklart med en kristen sångrepertoar och naturlig koppling till 

församlingen och gudstjänsten. 

 

Vuxenkörer 

Utöver de två körerna finns 10-15 personer, de flesta körmedlemmar, som vid flera tillfällen 

under året deltagit i gudstjänster av olika slag samt andra samlingar med musik, solosång och 

ensemblesång. Några bidrar med egna kompositioner och texter. Denna för församlingen 

viktiga och berikande verksamhet har inget namn och passar inte in under någon 

statistikpunkt. För att den ska kunna fungera och fortleva krävs en musikerresurs, en musiker 

som uppmuntrar och stöttar, tar tillvara vars och ens förmåga samt ser hur dessa förmågor kan 

få en naturlig plats i gudstjänsterna.  
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Musikgudstjänster och konserter 

Det har ordnats 22 musikgudstjänster/konserter  under 2016: 

8 ggr i Osby kyrka el.Församlingshem 

6 ggr i Visseltofta 

8 ggr i Loshult 

Här kan särskilt lyftas fram det öppna körprojektet med ”Luther med nya toner” som samlade 

49 körsångare, de flesta ur våra befintliga körer men 14 utifrån. 

Konserten gjordes i både Loshult och Osby kyrkor.  

Vi fick ekonomiskt stöd från Lunds stift. 

I Osby har också samarbete skett med konsertföreningen i en Luther-konsert med Ensemble 

Mare Balticum i Visseltofta kyrka. 

Resor inom kyrkomusiken 

Orgeleleverna gjorde i höst en dagsresa till Lund för det stora arrangemanget ”Orgelbruset” 

för barn och ungdomar som spelar orgel i hela stiftet. 

 

Bengt Almfjord, Bernt-Ove Kroon och Elisabet Bertilsson     
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Statistik kyrkomusiken       

         

 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Baby & Barnsång 0-4 år 66 50 59 35 30 34   

Diskanten 6-9 år 19 21 21 29 23 26   

Mixgrupp V-tofta 3-11 

år 

 15 Lucia: 

10  

Lucia: 

10 

Lucia: 8  Lucia: 

13 

  

Mixturen 9-12 år 10 10 2 5 7 8   

Förskolan 6-7 år 80 94 100 66 102 0   

Ungdomskören 13-19 år 12 12 10 11 8 12   

Osby kyrkokör 35 35 31 25 29 26   

Visseltofta kyrkokör 10 10 10 13 20 25   

         

Loshults kyrkokör   14 13 16 14   

Må Bra kören   29 30 27 25   

Mixkör 1o2: 5-15 år   22 21 16 13   

Baby o Barnsång 0-4 år Killeberg  14 8 8 4   

Förskolegrupp 6-7 år     18 0   

Änglabus/Änglar 4-9 år      20   

         

Öppna körprojekt  42 35  33 14   

(räknar de som ej redan är        

med i annan kyrkokör)         

Ekumeniska kören  15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 25-30   
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Verksamheten i Loshults församling 

Avsaknad av präst med speciellt ansvar för Loshults församling har under andra halvåret 

märkts tydligt.  

Stora och viktiga fortlöpande arbetsuppgifter i Loshults församling är bl.a. följande: 

• samordning och planering med alla som är delaktiga i gudstjänster och övrig 

verksamhet; anställda, kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, övriga frivilliga 

• organisering av de frivilligas uppgifter vad gäller bakning till fika och försäljningar, 

servering, lotterier, kyrkskjuts, gudstjänstverkstäder m.m. 

• ansvar för utgivningen av församlingsbladet 

 

Att någon har speciellt ansvar för dessa övergripande arbetsuppgifter i Loshults församling, 

liksom för att skapa relationer med människor i församlingen, är en förutsättning för 

församlingens överlevnad, och förhoppningsvis, utveckling. 

 

Frivilliggruppen består 20-25 personer. Med Kyrkokören och Må bra-kören som grund har vi 

byggt upp ett nätverk av personer som engagerar sig på olika sätt:  

• planerar och genomför gudstjänstverkstäder  

• kör kyrkskjuts 

• kokar gröt, bakar kakor, bröd, våfflor, paj m.m. till fika, försäljning, julmarknad o.s.v. 

samt hjälper till med servering 

• bidrar med gåvor till lotterier och försäljningar, som resulterar i att en betydande 

summa pengar kan lämnas till årets olika insamlingskampanjer samt till 

hjälporganisationer och projekt  

• underhåller med sång, musik, diktläsning m.m. vid olika samlingar 

• hjälper till att utifrån Ruth Brandetts testamente förse alla församlingsbor över 80 år 

med en julblomma 

 

Loshults församling är liten och kyrkan ligger inte där de flesta bor. Barn såväl som vuxna 

och äldre, behöver bil för att ta sig till kyrka och församlingshem. Vi har ingen ”egen” präst 

och vi har stark konkurrens av annan föreningsverksamhet. 

Det är glädjande att vi, trots detta, har tillräckligt många besökare för att upprätthålla ett 

söndagligt gudstjänstfirande.  

Gruppen engagerade frivilliga, liksom det faktum att vi har en timanställd 

församlingshemsvärdinna samt resurs från diakoniassistenttjänst och musikertjänst, innebär 

att vi trots allt också kan erbjuda en förhållandevis stor och öppen social gemenskap.  

Elisabet Bertilsson 



Osby pastorat 
Verksamhetsuppföljning 2017 del 1 

25 

 

 

Vuxenverksamhet och gudstjänster 

Under året har vi haft verksamhet som särskilt riktat sig till vuxna. Det handlar om 

bibelstudier som Tobias Månsson ledde under våren. Det var en genomgång av Galaterbrevet 

som gjordes. Under hösten startade en studiecirkel kring Luther och reformationen. Den har 

Hans Eriksson och Mirjam Lövsund tillsammans haft. Staffan Bråliden leder dessutom en 

studiecirkel med kyrkvärdar som samtalat utifrån artiklar i Dagboken och kyrkoalmanackan.  

Nybygdens sykrets, Missionssyföreningen och Lekmannakåren är alla egna föreningar, men 

bedriver församlingsverksamhet inom pastoratet.  

Det finns även en internationell grupp med några frivilliga engagerad.  

Staffan Bråliden har varit aktiv som bibelstudieledare och Staffan Ljungman har lett enstaka 

veckomässor.  

I samband med musik för Själ och kropp har olika personer engagerats för att bidra med 

matservering. Flera frivilliga med sockenrådet i spetsen bidrog till Vägkyrkan i Visseltofta. 

Gudstjänst har vi firat alla söndagar i Osby kyrka. Kristi himmelsfärdsdag då vi varit i 

Loshults kyrka, annandag pingst och jul i Visseltofta kyrka. I Visseltofta är det gudstjänst vid 

två tillfällen i månaden. Veckomässa har det varit varje onsdag under året med kortare 

uppehåll under sommaren. Gudstjänster på Rönnebacken och Lindhem har hållits ca varannan 

vecka under terminen och mässa på Ekebo sista torsdag i varje månad, under vårterminen, 

men pga dålig uppslutning under våren (mässfall 4 av 6 tillfällen, i övrigt en besökare) är de 

nedlagda från sommaren.  

Syföreningarna har haft flera samlingar. Missionssyföreningen varannan vecka under 

terminstid. Nybygdens sykrets vid 9 tillfällen. Båda syföreningarna bidrar med medel till 

missionen och ordnar försäljningar både i samband med julinsamlingen och fasteinsamlingen. 

Lekmannakåren har regelbundet bjudit in till församlingsaftnar med blandade program. Under 

våren har det dessutom varit särskilt fokus på Luther och församlingsaftnar har hållits kring 

Luther i hela kontraktet.  

Sockenbud och hembesök har genomförts efter förfrågan och i mån av behov. I samband med 

uppvaktningar har många hem fått besök. 

Vägkyrka i Visseltofta hölls under ca tre veckor. Öppethållande, med kaffe och enkel andakt 

var grunden. Lika så har tre damer i Visseltofta genom ett gott initiativ haft caféeftermiddagar 

vis 6 tillfällen under året vilket har varit mycket uppskattat.  

I Osby kyrka har det under året varit visning av kyrkan för olika grupper. Erik Ralsgård har 

varit en ovärderlig resurs i detta arbete. Till kyrkan har dessutom en försvunnen koralbok från 

1637 återfåtts. Den är nu placerad i det glasade värdeskåpet i Osby kyrka.  
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Statistik 

Gruppens 

namn 

Tillfällen 

2017 

Deltagare 

totalt 

Bibelstudiegru

pper 

3 grupper 30 deltagare 

Vägkyrka 12 dagar  Uppskattnin

gsvis 60 

besökare 

Sockenbud 4  

Visseltofta 

Café 

6 Ca 300 

besökare 
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Internationella gruppen 

Internationella gruppen ser som sin uppgift att vara en av inspiratörerna för internationellt 

missions-och diakoniarbete i Osby pastorat. 

Vi har haft 5 planeringsmöten under året. Brittalena Ljungman har varit sammankallande  och 

Karin Åstrand sekreterare. Gruppen består av 7 personer, varav en anställd. 

Någon samordnare för internationellt arbete i pastoratet är inte utsedd. 

 

Inspiration och fortbildning 

Kontraktsansvarig har varit  på 2 kursdagar i stiftets regi och även deltagit i 

förberedelsearbetet för den inspirationsdag, som vårt nybildade kontrakt inbjuder alla 

internationella grupper i stiftet till i februari 2018 i Hässleholm. 

 

Anslag 

Det beviljade anslaget på 25000 kr gick också i år till vårt vänstift Lui i Sydsudan.  Ett 

nutritionsprojekt för svältande barns överlevnad är prioriterat. 

Vårt äskande på 25000 till ett projekt med romer i byn Roman i Rumänien gick inte igenom i 

i den kyrkopolitiska processen.  

 

Kampanjer 

Genom anordnande av marknadsståndsförsäljning vid torget i fastan och i advent, samt Café 

Våryra i församlingshemmet har gruppen, med hjälp av många bidragsgivare, bidragit till 

2017 års fastekampanj MATRÄTTEN som inbringade 64.789 kr i hela pastoratet, och till 

julkampanjen  2017-18 Jag är ett liv som inbringade 45.346:- 

Vi deltog även i bössinsamlandet vid Världens Barn-insamlingen som i Osby kommun 

uppgick till 145.536:- 

 

Fairtrade 

Pastoratets engagemang i fairtradearbetet fortsätter. Som pastorat är vi fortsatt diplomerade. I 

år hade vi ett informationsstånd på torget i samband med World Fairtradedagen i maj. Flera 

anställda, däribland en präst, deltog och det blev samtal om allt mellan himmel och jord. 

Pastoratet bjöd på kaffe och choklad. Vi upplevde det som ett gott initiativ, som mottogs väl.   
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Fairtrademärkta blommor förekommer ibland vid pastoratets inköp, men leverantörerna har 

ännu inte prioriterat detta och därför blir tillgången i närområdet ojämn. 

Information 

8 mars på Internationella kvinnodagen hade vi ett föredrag om Kvinnor i  Sydsudan, världens 

yngsta land av Madeleine Anderberg, som deltagit i en resa till Sydsudan och ett av 

flyktinglägren i dess närhet, där många ifrån vårt vänstift befinner sig. Vi hade lagat en måltid 

med Etiopisk pepparsås, injerabröd och drycken dogh för att förstärka den afrikanska 

atmosfären.  

I september kom biskop Jan-Olof Johansson, ordf i Svenska Jerusalemsföreningen och 

berättade om Den Gode Herdens skola i Betlehem, där kristna och muslimska palestinier går 

tillsammans från förskola till studenten. Denna kväll anordnades för intresserade i Ö.Göinge 

kontrakt. 

Internationella Gruppen/ Brittalena Ljungman 
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Begravningsverksamhet 
 

Bakgrund 

I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 

beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis 

skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Undantagen från den ordningen finns i 

Stockholms och Tranås kommuner där det är kommunerna som är huvudmän. I Stockholm 

och Tranås har begravningsverksamheten varit kommunaliserad sedan lång tid tillbaka. 

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem 

som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av 

trostillhörighet. Huvudmannen ska dessutom inom det egna förvaltningsområdet eller ett 

närbeläget förvaltningsområde tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör 

något kristet trossamfund. 

För att upprätthålla ovan uppräknade huvuduppgifter krävs personal, maskiner, redskap, 

administration. Kostnaderna för allt detta finansieras med begravningsavgifter. 

 

Verksamhetens mål 

Strategiska övergripande kvalitativa mål, som uttrycker den långsiktiga ambitionen är att 

kyrkogårds- och begravningsverksamheten ska bedrivas enligt gällande lagar och reglemente 

samt med hög kvalitet och med omsorg om de människor som berörs av verksamheten. 

De långsiktiga målen har uppfyllts och pastoratet har erbjudit allmänheten vackra och rofyllda 

kyrkogårdsmiljöer. Kyrkogårdarna har utformats och underhållits på ett kostnadseffektivt sätt. 

I Kulturminneslagen ålägger Riksantikvarieämbetet pastoratet att vårda och underhålla 

kyrkogårdarna så att deras kulturhistoriska värden bevaras, vilket gjorts. 

De kortsiktiga målen har genomförts enligt nedan: 

Upprättande av Vård- och underhållsplaner för pastoratets kyrkogårdar. 

Inköp av hetvattentvätt för ogräsbekämpning av ogräs. 

Åkgräsklippare har inköpts. 

Återuppbyggnad av verkstad/garage i Loshult. 

Påbörjad utredning beträffande nya- och alternativa gravskick på pastoratets kyrkogårdar. 

Kortsiktiga mål som inte uppfyllts: 

Utvändig ommålning av Osby gravkapell och utbyte av belysning i minneslund, Visselofta 

Per Stabeck, Kyrgogårdsföreståndare 
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Fastigheter och lokaler 
 
Verksamhetens mål 

Samtliga fastigheter i pastoratet ska underhållas på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt 

och hållas i sådant skick att de väl fungerar för avsett ändamål. Ändamålsenliga och 

trivsamma lokaler ska erbjudas för dem som arbetar i pastoratet samt våra gäster. Härtill kan 

också läggas att i den takt pastoratets verksamheter utvecklas och eventuellt expanderar, att 

även fastigheter och lokaler anpassas efter detta. 

Vad beträffar Kulturminneslagen, ålägger den pastoratet att vårda och underhålla kyrkorna så 

att deras kulturhistoriska värden bevaras. Aktiva och levande kyrkomiljöer är viktiga för 

bevarandet. 

Viktigt är att söka de ersättningar (bidrag) som kan vara aktuella för respektive verksamhet, 

t.ex. hos Kommun, Länsstyrelse, Boverket, Lunds stift etc. 

Strategiska övergripande kvalitativa mål som uttrycker den långsiktiga ambitionen är: 

Osby pastorats fastigheter ska vara i gott skick och skötas enligt uppgjorda planer. 

Planer skall finnas för vård och underhåll. 

 

Kortsiktiga mål har genomförts enligt nedan: 

Taket över Missionsgården i Killeberg har lagts om med plåt. 

Kyrkan i Loshult har begåvats med brand- och inbrottslarm. 

Delar av ljudanläggningen har bytts ut i Loshults kyrka. 

Källarplanet på pastorsexpeditionen har byggts om till fritids. 

Utbyte av ventilationsaggregat i församlingshem. 

Ny styr- och reglerutrustning har installerats i pastoratets kyrkor. 

Gång- och cykelvägsbelysning bakom församlingshem upp till övre parkering har bytts ut. 

Kortsiktiga mål som inte uppfyllts: 

Projektor med ljud, Visseltofta församlingshem. 

Yttre underhåll av gamla muséet, Visseltofta. 

 

 

Per Stabeck. Kyrgogårdsföreståndare 


