
 
 
Adgangsforhold 
Rådgivningen er i to plan. Alle 
samtaler foregår i stuen, så alle 
vil have mulighed for en samtale 
med en rådgiver. Mange af råd-
givningens aktiviteter finder sted 
på 1. sal. Der er ikke elevator 
eller trappelift.  
 
Adresse 
Kræftrådgivningen Lyngby 
Nørgaardsvej 10 
2800 Lyngby 
 
Telefon: 70 20 26 55 
E-mail: lyngby@cancer.dk 
Website: www.cancer.dk 
 
Åbningstider 
Mandag til torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 

 

Januar 2019 flytter vi til nye 

flotte lokaler foran Herlev Hos-

pital.  

 

 

 

Kræftrådgivningen i Lyngby | Kræftens Bekæmpelse 
 

Danseglæde 
-Få fat i kroppens egen helbredende medicin 

For kræftpatienter og pårørende 

 

2019 

 

 
Parkeringsforhold 
Kræftrådgivningen har desværre 
ikke mulighed for at udlevere par-
keringskort. Vi henviser til øvrige 
parkeringspladser i nærheden. 
Parkering ved Magasin 15 kr./
time. Parkering i Lyngby Storcen-
ter 1. time gratis, 2 timer 20 kr., 3 
timer 30 kr. Parkering på Kanalvej 
er gratis (for enden af Lyngby 
Storcenter langs Nærum banen). 

 
S-tog 
Der er ca. 500 m. at gå fra Lyngby 
station til Rådgivningen. 



Dans dig glad  
- Dans hvor alle kan være med. 

 
Tit når vi er ekstra udfordrede i livet, søger vi at klare det med hovedet og 
hjernen og glemmer kroppen. Med bevægelse kommer vi ned i kroppen, 
bliver nærværende og får et andet udgangspunkt til at takle de udfordrin-
ger, vi står i.  

Livet skal leves, også når livet er svært – derfor har jeg en lyst, til at byde 
op til dans. 

Groove er en danseform, hvor ALLE kan være med og få glæden ved dan-
sen.  

I Groove dansetimen skabes et trygt rum. Der er ingen svære koreografi-
er. Vi danser til mange forskellige genrer og stilarter, og leger med de 
stemninger der passer til musikken. Der er ikke noget for og bag, eller høj-
re og venstre. 

Vi følger en fælles rytme, og alle opmuntres til at gøre det på sin egen må-
de. Man kan KUN gøre det rigtigt. Man kan ikke være for meget eller for 
lidt.  

Groove, kan oversættes til at være i flow - et pusterum hvor man glemmer 
alt om tid og sted.  

Det er en oplevelse, hvor man er UNIQUE and UNITED, for når man dan-
ser i fællesskabet, giver det en fællesskabsfølelse og så er det tilmed su-
per sjov motion.  Når kroppen udfordres og udforskes til at bevæge sig 
kreativt til musikken, kommer man fra hovedet ned i kroppen.  I Groove 
bliver smilebåndet rørt og hjertet bevæget – der er plads til alle følelser, 
der måtte komme frem. Øvelsen er at være med det, der er, uden at døm-
me det.  

Der afsluttes altid med stilhed og afspænding og efterfølgende kaffe og tid 
til en snak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medbring: 

Træningstøj/behageligt tøj, så du kan bevæge dig frit og evt. en vandfla-
ske. Vi danser i bare tæer eller strømper. Der er desværre ikke omklæd-
nings-/badefaciliteter i den nuværende rådgivning. 

Hvornår: 
Torsdag formiddag kl. 09.30-11.00 
Opstart 31. januar 2019 
 
Tilmelding skal ske til Kræftrådgivningen i Lyngby på tlf: 70202655 eller 
mail: lyngby@cancer.dk.  
Løbende tilmelding for både kræftpatienter og pårørende. 
 
Sted: 
Kræftrådgivningen i Lyngby,  
Nørgaardsvej 10, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby 
 

 

Underviser: 

Dorthe Lykke, underviser i Groove 
til børn og voksne.  

Dorthe har en drøm om at udbre-
de dansen, som udviklingsvej til 
glæde og trivsel i livet. Især også 
til mennesker som er ekstra udfor-
drede i livet.  

Dorthe er sygeplejerske og krops-
behandler. 

Se evt. mere om Dorthe på: 
www.dorthelykke.dk 


