
Birgitta Liljeqvist kom i kon-
takt med babymassage första 
gången genom sitt arbete på 
BVC i Göteborg.

– Jag blev nyfiken på baby-
massage och anmälde mig 
till en kurs för tio år sedan, 
berättar Birgitta.

För fyra år sedan gick 
Birgitta Liljeqvist i pension, 
men hon såg ingen anled-
ning att sluta undervisa i 

babymassage. Hon tog kon-
takt med Missionskyrkan och 
förhörde sig om möjligheten 
att få låna en lokal på dagtid.

– Efter att ha fått positiv 
respons från kyrkan vände 
jag mig till Bilda Studieför-
bund och Birgitta Fredén, 
Rådet för Trygghet och 
Hälsa i Ale kommun, som är 
med och stöttar upp kursen, 
förklarar Birgitta.

Den nu pågående kursen 
är den 16:e i ordningen och 
under de fyra år som Birgitta 
Liljeqvist varit verksam i 
Älvängen har hon tagit emot 
cirka 80 barn (1-6 månader) 
och deras mammor, ibland 
även pappor.

– Babymassage har fun-
nits i Sverige sedan drygt 20 
år tillbaka. Det härstammar 
från Indien och från stater i 
Afrika, säger Birgitta.

Till västvärlden kom det 
tack vare Vimala Mc Clures 
som utvecklade de metoder 
hon själv tagit del av och som 
hon valde att komplettera 
med lämpliga övningar som 

gymnastikens fader, Per-
Henrik Ling, förespråkade 
på sin tid.

– Vimala började ha kurser 
för barn och deras mammor. 
Det spred sig så småningom 
till Sverige, säger Birgitta.

De kroppsdelar som mas-
seras på barnen är ben, mage, 
bröst, armar, händer, ansikte 
och rygg.

– Kursen är uppdelad på 
sex tillfällen och vi bearbetar 
en ny kroppsdel varje gång.

Helena genomgår kursen 
för andra gången. Arvid 
ligger tyst på pläden framför 
sin mamma och han verkar 

njuta av den beröring han får.
– Det är väldigt mysigt 

och man får en väldigt bra 
kontakt med sitt barn, kon-
staterar Helena.

Barnen får bara massage 
då de är tillfreds, inte om de 
gråter eller är missnöjda med 
situationen.

– Deltagarna behöver inte 
följa något program. Behö-
ver barnet tröstas eller ha 
mat så går det först. Barn 
som gråter ska inte masseras. 
Å andra sidan förekommer 
det väldigt sällan skrik, ty de 
flesta barn upplever ett stort 
välbefinnande, säger Bir-

gitta.
– Varje kurstillfälle avslu-

tas med en sångstund då 
vi får hjälp av Anne-Marie 
Svenninghed, pastor i Mis-
sionskyrkan.

Hur ofta lämpar det sig 
att ge ett barn massage?

– Helst varje dag eller så 
ofta man kan. Jag brukar 
rekommendera deltagarna 
att ge sina barn lite massage 
samtidigt som de byter blöja, 
avslutar Birgitta Liljeqvist.
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Babymassage som ger välbefinnande

Sju mammor tillsammans med sina barn, som undervisas i babymassage av Birgitta Lilje-
qvist.

Birgitta Liljeqvist demon-
strerar hur massagen går 
till.

ÄLVÄNGEN. Sju mammor tillsammans med sina 
barn.

Det råder en harmonisk stämning i Älvängens 
Missionskyrka när Birgitta Liljeqvist lär ut baby-
massage.

– Du ska veta hur många magiska ögonblick som 
jag har upplevt, säger Birgitta och ler.

I MISSIONSKYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Birgitta har upplevt många magiska ögonblickmagiska ögonblick
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