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 Vi mødes ved parkeringspladsen ved Ballerup Rideklub,  

Kildesvinget 16, 2750 Ballerup (Den røde prik) 

Bus 164 holder ca. 300 meter derfra 
(Stoppested: Skotteparken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kræftrådgivningen i Herlev 

Adresse 
Kræftrådgivningen Herlev 
Borgmester Ib Juuls vej 2 
2730 Herlev 
 
Telefon: 70 20 26 55 
E-mail: herlev@cancer.dk 
Website: www.cancer.dk 
 
Åbningstider 
Mandag - torsdag kl. 10.00-16.00 
Fredag kl. 10.00-13.00 
 



 
 
Naturterapi 
Naturen ses som et terapisted, hvor vi kan søge mange svar på meget af 
det, vi udfordres af. Naturen kan være vores guide i mange af livets 
aspekter, hvis vi åbner vores sind og sanser op for den, og endnu bedre 
hvis vi lærer, hvordan vi kan blive guidet af den. Naturen er et fantastisk 
sted til rehabilitering, ro og fornyet overblik. 
 
Krav 
Det er en forudsætning, at du: 
 fysisk er i stand til at gå rundt i naturen, også i lettere kuperet ter-

ræn. 
 kan sidde eller ligge i skovbunden - eller på en træstamme. Hvor 

det er muligt, sidder vi omkring en bålplads. 
 kan være ude, også selvom det regner eller er køligt.  
 
Tilmelding 

Tilmelding nødvendig til mailadresse: herlev@cancer.dk  

Der kan max deltage 8 personer på holdet. Tilmelding efter først til møl-
le-princippet. Tilbuddet er gratis.   

Vi tager forbehold for ændringer, hold dig løbende opdateret på 
www.cancer.dk/herlev 

 

Instruktør 

Sessionerne varetages af naturterapeutisk mindfulness 
instruktør og sygeplejerske Camilla Lindhardt, der til 
dagligt er rådgiver i Kræftens Bekæmpelse. 

Hun har gennem flere år afholdt undervisningsforløb 

om rehabilitering og senfølger for både patienter, pårø-

rende og sygeplejersker. 

 

 

 

Har du lyst til at komme med ud i naturen og give dig selv et par timers ro, 
nærvær med naturen og selvomsorg? 

Du vil blive guidet i åndedrætsøvelser,  meditationer og i øvelser, hvor du 
mærker din krops signaler og bliver bevidst om, hvordan din krop, tanker og 
følelser er forbundne. Vi vil arbejde med mindfulnessprincipperne, som in-
tegreres gennem guidede øvelser i tæt kontakt med naturen. 

 

Tid og sted 
Vi mødes  5 fredage fra kl. 10.00-12.30 henover vinteren 2020/2021 

Den 20/11, 4/12, 18/12, 8/1 og 22/1  
Mødested: Parkeringspladsen ved Ballerup Rideklub. Der er gode busforbin-
delser 300 meter fra rideklubben. For nærmere information se bagsiden. 
Sessionerne afholdes i en privat terapihave 300 meter derfra og i den om-
kringliggende Jonstrup Vang skov. I dårligt vejr kan hytten i terapihaven be-
nyttes. Sessionerne aflyses kun ved hård storm  eller tordenvejr. 
 
Formål 
Sessionerne giver dig en mulighed for at: 
 styrke dit mentale velvære og overskud og skabe et rum for refleksi-

on og eftertænksomhed midt i, eller efter, en belastende og presset 
tid. 

 
 arbejde med en mere mindful tilgang til dit eget og andres liv. Opnå 

et større fokus på stilhed, langsommelighed og nærvær i hverdagen. 
 
 få vakt forbindelsen til naturen og indsigt i naturen som en terapeu-

tisk guide.  
 
 Mærke efter, hvor du mentalt og fysisk er henne med alle de livsæn-

dringer, uvished, kaos, følgevirkninger og meget mere, som kræften 
og behandlingsforløbet kan have afstedkommet. 

 
 udforske, forstå og lære dig selv bedre at kende i et naturterapeutisk 

rum. Fx i forhold til din ”nye” identitet, selvopfattelse, dine mentale 
styrker, livsværdier, håb, accept af sin situation, fremtidstanker, sor-
ger, bekymringer, og begrænsninger.  
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