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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 til torsdag kl. 10-16 
Fredag kl. 10-13 
 

I 2019 flytter vi til nye flotte lo-

kaler foran Herlev Hospital.  

 

 

 

 

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 



Mindfulness kursus over 8 uger 

Mindfulness kan oversættes med bevidst nærvær. Det vil sige at være til 

stede i nuet, med det som er, på en accepterende og ikke dømmende 

måde. 

At leve med en kræftsygdom, kan være forbundet med usikkerhed, stress 

og angst. Det kan være svært at acceptere tanker, følelser og kropsfor-

nemmelser, og det kan være svært at være tilstede i nuet. 

 

Indhold i kurset 

På kurset introduceres til metoder, som kan styrke nærvær og skabe be-

vidsthed om egne tanker, følelser, kropsfornemmelser og reaktionsmøn-

stre. Denne indsigt giver mulighed for at skabe hensigtsmæssige måder 

at forholde sig på og handle ud fra. 

Nærvær i nuet trænes gennem vekslen mellem guidede meditationer, let 

hatha yoga og opmærksomhedsøvelser. Det suppleres med oplæg om 

blandt andet mindfulness som metode og som forholdemåde samt reakti-

oner ved stress og stressreduktion gennem mindfulness.  

Der lægges op til deling af erfaringer med øvelserne med fokus på mind-

fulness, som ikke skal forveksles med gruppeterapi.  

Deltagerne træner på egen hånd mellem kursusgangene, som led i erfa-

ringsprocessen.  

 

Forudsætning for deltagelse 

Kurset er for kræftpatienter, og du behøver ikke have forudgående kend-

skab til mindfulness, yoga eller meditation for at deltage. Udbyttet knytter 

sig dog til graden af deltagelse på mødegangene og indebærer 30-60 

minutters daglig træning, 6 dage ugentligt. 

Der er deltagerbetaling på 500 kr., som bedes betalt kontant til rådgivnin-

gen første gang vi mødes. 

Der er plads til 15 deltagere. 

Underviser                                                                                             

Tania Hur, psykoterapeut MPF og Mindfulness instruktør. 

Kursusforløb 

8 mødegange kl. 9.30-12.00: 

03. maj 

10. maj 

24. maj 

31. maj 

07. juni 

14. juni  

28. juni 

Tilmelding                                                                                            

Kontakt lyngby@cancer.dk eller telefon 7020 2655 for tilmelding og 

spørgsmål. 

Sted 
Kræftrådgivningen i Lyngby 
Nørgaardsvej 10 
2800 Lyngby 


