
Babys favorit 

 

Gustav, Cajsa, Alma, Sofie og Vitus er bare et lille udpluk fra den fanklub, som Jannie 

Arvad har opbygget sig i Mårslet. Kendetegnende for fanklubbens medlemmer er, at 

de er under 1 år gamle, og alle har været under kærlig behandling til babymassage 

hos Jannie.  

Som kropsterapeut med speciale i kranio sakralterapi og baby massage, har Jannie siden hun 

flyttede til Mårslet for fire år siden, turneret rundt blandt mødregrupperne i Mårslet, som jo er et 

område som er i hastig vækst i Mårslet. Ikke mange andre småbyer kan vel prale af at have ? ? 

mødregrupper. - Det er en skøn kundegruppe, og det er smadder hyggeligt at være på besøg i 

mødregrupperne, siger Jannie. Konceptet går ud på, at Jannie lærer mødrene, at lave en 

helkropsmassage på babyen, hvorefter hun tilbyder at kigge på hvert enkelt barn. - Babymassage 

udvikler barnet på mange områder. Det er udover at være rart også godt for indlæring, muskulatur 

og skelettets udvikling, og så styrkes relationen til moderen, forklarer hun. Hendes behandlinger er 

et alternativ til sundhedsplejersken, og hvis man har et barn der ikke kan sove, er urolig eller 

græder meget, så kan en et besøg af Jannie være en løsning på problemerne. – Det er ofte 

forældre med kolik børn, som henvender sig, men som udgangspunkt kan man kontakte mig, hvis 

ens barn virker urolig og ked af det. Der er som regel et eller andet, som har sat sig. Der sker ofte 

skader ved fødslen i skelet eller muskulatur, som kan løses med en simpel behandling, siger hun. 

Starter ny skole 

For øjeblikket er Jannies arbejdsdage ligelig fordelt mellem at behandle klienter i klinikken på 

Holmegårdsvej 48 i Højbjerg og udvikling af et nyt koncept, som Jannie sætter i verden sammen 

med sin samarbejdspartner Michael Bonde, som i dag har klinik i Odder. De er i gang med at starte 

Danmarks første lægeeksaminerede kropsterapeut uddannelse, som starter op med det første 

hold den 6. august. Skolen vil tilbyde grunduddannelse og en overbygning. – Vi har begge 

undervist i nogle år på andre skoler, men føler at der ikke var nok kvalitet i de tilbud, der udbydes i 

dag. Derfor har vi besluttet selv at lave en skole, som bliver den første af sin slags i Danmark. 

Oprettelsen af den nye uddannelse, er første skridt på vejen mod, at vi får alternativ behandling 

op på linje med de andre behandlingsformer. Vi vil gerne lære fra os, og dele den viden vi har på 

området,” forklarer Michael. Skolen er for folk med interesse for massage, det kunne være 

babymassage, handicap relateret eller blot helt traditionel. Det kunne også være en mulighed for 

unge, der efter sin ungdomsuddannelse ikke ved, hvilket spor hun skal gå. 

Kvalitet i fokus  



Men det vigtigste hos de kommende kursister er, at interessen skal være høj. - Vi vil stille høje krav 

til kursisterne, og vil ikke være bange for at sie folk fra, hvis vi kan se, at de ikke egner sig til at 

blive alternativ behandler. Det, at vi gør det til en lægeeksamineret uddannelse, er selvfølgelig for 

at højne niveauet. Et andet sted vi lægger ekstra på er, at vi har fysioterapeuter til at undervise i 

anatomi og fysiologi, som er vigtig, at man har et godt kendskab til som alternativ behandler, 

understreger Michael, og Jannie tilføjer. - Vi vil gerne op på siden af kiropraktorer og 

fysioterapeuter og anerkendes for vores behandlingsformer. Der er i dag ingen kontrol med 

alternative behandlere, men det håber vi kommer. I dag kan en praktiserende læge jo ikke henvise 

patienter til os, selvom vi har det tilbud, som patienten har brug for, men det håber vi ændrer sig i 

nær fremtid.  

Klinikker og skole samme sted 

Det nye hus bliver med fire klinikker, hvor Jannie og Michael vil have to af dem. Derudover vil 

huset få et træningslokale, hvor der vil blive tilbudt holdtræning. - Det bliver fx til folk med ryg 

eller nakkeproblemer, yoga, og så har vi også planer om at lave teenagehold. Der er for mange 

teenagere i dag, som rører sig for lidt. De hænger ved computeren, og det er selvfølgelig usundt. 

Derfor tilrettelægger vi noget træning, der passer til den målgruppe med den rigtige musik og høj 

puls,” forklarer Jannie. Ideen med huset er, at der altid skal være liv. - Vi vil fortsætte med at 

behandle samtidig med, at vi underviser på skolen. Det er en klar fordel, at vi hver dag bruger den 

teori, som vi vil give videre til kursisterne. Kroppen er et stort mysterium, som vi hele tiden 

forsøger at blive klogere på, men en ting er sikkert der er en klar sammenhæng mellem krop og 

psyke, og det er der vi går ind og finder løsninger. Vi kigger fra fødderne til hovedet, skelettet og 

muskulaturen, det hele hænger sammen. Vi løsner op for de følelser som sidder i klemme. Fx har 

jeg en familie, der er i sorg efter et dødsfald, som kommer her til massage, og samtale, og på den 

måde får bearbejdet deres savn, fortæller Jannie.  

 

Vigtig viden: 

Dansk Akademi for Kropsterapi 

Elkjærvej 36 

 8230 Åbyhøj 

 info@kropsakademi.dk 

 Telefon: 26 70 24 84 
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Kolik hos børn 
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