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Populärt med babyrytmik i kyrkan
Det är bevisat. Små barn kan 
känna rytm. Åtminstone om vi 
lyssnar till forskningen. På Ba-
byrytmiken i Svenska kyrkan i 
Hofors klappar små barn tak-
ten till rytmer och musik. 
   
   - Vi startade babyrytmik i höstas 
och det är en succé. Hösten 2011 ut-
vidgar vi förhoppningsvis med fler 
grupper, lovar Lena Lundin-Hedberg 
på församlingen.

Lena har arbetat inom förskolan i 
Hofors i trettio år. Sedan ett par år 
tillbaka verkar hon inom Hofors för-
samlings barnverksamhet.
   - Det här är otroligt roligt. Ba-
byrytmik utvecklar samspelet mel-
lan föräldrar och barnet. Dessutom 
utvecklas barnets hjärna med hjälp 
av rytmiken. 
   Hjärnan hos det nyfödda barnet är 
mycket outvecklat. Stora delar har 
inte tagits i anspråk och innan detta 
kan göras måste nervnäten mellan 
hjärnans celler utvecklas. För att 
hjärnan ska kunna fungera som en 
helhet behöver den stimulans, främst 
från balans-, led-, muskel och berö-
ringssinnet. Den naturliga motoriska 
utvecklingen liksom integreringen 

av de primitiva reflexerna kräver 
stimulans. Babyrytmiken erbjuder 
sådan stimulans genom att barnet 
berörs och vaggas av sina föräldrar i 
utvecklade rytmiska rörelsemönster. 
   - Inställningen till babyrytmik har 
varit väldigt positiv från församling-
ens sida, inte minst från kyrkoherde 
Kenth Johansson, säger Lena. 

Fler grupper till hösten
Hofors församlings babyrytmik er-
bjuds till barn 0-6 mån och 6-12 mån 
med deras föräldrar. Två grupper är 
redan igång, den tredje planeras att 
starta hösten 2011 och riktar sig till 
barn 1-2 år.
   - Håll utkik efter annons i Hofors-
bladet i slutet av augusti. Då kan 
man anmäla sig till höstens kurser.

Öppen folkkyrka
Hofors församling eftersträvar en öp-
pen folkkyrka. En kyrka som möter 
sin omvärld och som ödmjukt lyss-
nar till församlingsbor i alla genera-
tioner och anordnar aktiviteter efter 
människornas behov. Det är männis-
korna som äger kyrkan i Hofors. 

Hofors församlings babyryt-
mik gynnar de små barnens 
motorik och samspel med 
deras föräldrar. Babyrytmik 
bygger på små barns otroliga 
inre drivkraft.

”Hej på dig Klara, vad 
kul att du är här och 
din mamma är med

”Här dansar och sjunger barn 
    tillsammans med sina föräldrar”

INS förenar fantasi och kreativitet med 
hög kvalitet, kompetens och erfarenhet 
– en oslagbar kombination. Allt under 
ett tak och med leverans i rätt tid.

INS består idag av verksamhetsenheter uppde-
lade under:
 • INS – Inredning & Snickeri
 • INS – Bygg & Montage

   - Vi har två kommunicerande logotyper för att 
tydliggöra för våra kunder den bredd vi faktiskt 
kan erbjuda. Vi verkar inom inredning, bygg- 
och montage, Stjernsundsprodukter samt lack-
ering, säger vd Kjell Johansson.

INS Inredning & Snickeri
För företag med höga krav på inredning är INS 
Inredning & Snickeri det specialsnickeri som 
erbjuder breda och kompletta inredningslös-
ningar med hög kvalitet till rätt pris. INS Inred-
ning & Snickeri tar vid där standardlösningar 
utgör en begränsning.

   - Vi bygger hela miljöer, med diskar, glas-
partier och specialmöbler för krogar, kontor, 
konferensrum, receptioner och butiker. I Gö-
ransson Arena, bandyhallen i Sandviken, har 
vi uppfört nio diskar. Även Folktandvården i 
regionen är en stor 
kund. Sedan ett 
par år har vi även 
uppdraget att till-
verka nya inred-
ningar för Toyotas 
anläggningar runt 
om i Sverige.
   INS special-
snickeri erbjuder allt från idé och konstruktion 
till färdig produkt där såväl funktion, färg och 
form ges hänsyn. I snickeriverkstaden är alla 
medarbetare utbildade möbelsnickare.

INS Bygg & Montage
Företaget åtar sig totalentreprenadsuppdrag 
i regionen och jobbar oftast med fasta priser. 
Avdelningen kännetecknas av hög kvalitet, 

flexibilitet och kompetens. INS Bygg & Mon-
tage utför montering av inredningsdetaljer, 
om-, till- och nybyggnationer, bostadsan-
passningar, renovering av större lokaler med 
mera. Företaget arbetar även med de större 

försäkringsbolagen,vid exem-
pelvis vatten- eller brandska-
dor. INS åtar sig allt från be-
siktning till färdigställning av 
lokal eller byggnad.
   - ROT-avdraget har natur-
ligtvis ökat efterfrågan på våra 
tjänster inom bygg och monte-
ring, vilket gjort att vi kunnat 

förstärka personalsidan.

Stjernsundsprodukter
Sedan flera år ingår även Stjernsundsproduk-
ter – kvalitetstillverkade massagebänkar och 
massagestolar signerade Sven Forslund – i fö-
retaget. Försäljningen sker över hela världen. 
Kunderna består av allt från privatpersoner 
som arbetar med alternativa behandlingar till 

skolor, föreningar, företag, stat och kommun.

Lackering
INS ytbehandlar alla sina snickeriprodukter i 
egen lackering. Företaget har investerat kraf-
tigt i lackeringen de senaste åren för att också 
kunna hantera ett omfattande uppdrag från 
SKF Couplings i Hofors där INS ytbehandlar 
kopplingar till vindkraftverk.

Tel: 0290-280 90 • Fax: 0290-280 92
info@ins-snickeri.se
www.ins-snickeri.se

INS - en partner med bredd och kvalitet

Form, färg och funktion i skön harmoni. INS erbjuder helhetslösningar från idé och konstruktion över genuint hantverk till färdiga miljöer och byggnader.

”Vi bygger hela miljöer, 
med diskar, glaspartier
och specialmöbler


