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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, tirsdag, onsdag og  
torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 
 

 

 

 

 

Parkeringsforhold 

Kræftrådgivningen har desværre 

ikke mulighed for at udlevere par-

keringskort. Vi henviser til øvrige 

parkeringspladser i nærheden (se 

nedenstående kort).  

BEMÆRK: der opkræves p-afgift 

på de fleste p-pladser i Lyngby.  

 

S-tog 

Der er ca. 500 m. at gå fra Lyngby 

station til Rådgivningen. 

2 timers fri parkering 

Parkering mod betaling 

Kræftrådgivningen i Lyngby 



 
 
Tilbud om cykelhold for mænd  
 
Få god motion, som giver dig en 
bedre fysisk form og mentalt vel-
være. Derudover får du mange 
dejlige naturoplevelser i de grønne 
nærområder ved sø og skov, soci-
alt samvær med andre mænd, som 
har eller har haft kræft eller er på-
rørende til en med kræft.  
Turene går f.eks. til Lyngby Sø og 
Bagsværd Sø, langs Mølleåen og i 
Dyrehaven. 
 
Turen er på under 10 km, en gang 
om ugen med drikkepause under-
vejs, og afslutning med fælles kaf-
fe eller te og frokost i Kræftrådgiv-
ningens lokaler i Lyngby. 
 
Det kræver blot en almindelig ved-
ligeholdt turcykel, gerne med gear 
eller en almindelig vedligeholdt 
mountainbike. Racercykler er ikke 
egnet til ture på stier og grusveje.  

 
 
 
 
Lappegrej, pumpe, regntøj og cykel-
hjelm anbefales. Desuden vand eller 
saft til drikkepausen. 
 
Holdet mødes hver torsdag fra 5. 
april - 25. oktober 2018  
kl. 11.00 - 13.00. 
 
Kontaktpersoner 
Peter Genter, daglig leder og cyklist 
Jan Wohlert, lokal aktivist og cyklist  
 
For tilmelding og yderligere informa-
tion kontakt Kræftrådgivningen i 
Lyngby på telefon 70 20 26 55 eller 
via mail lyngby@cancer.dk. 
 
Træningen er på eget ansvar. 
Konsulter din læge i forhold til  even-
tuelle hensyn.  
 
Mødested 
Kræftrådgivningen Lyngby, Nør-
gaardsvej 10, 2800 Lyngby.  


