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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 



 

 

Det giver velvære at bruge sin krop. 
Når kroppen føler velvære, smitter 
det af på humøret. 
 

Få kroppen i gang under eller efter 
behandling for kræft (pårørende er 
også velkomne). Alle kan være med 
uanset forudsætninger. 
 

Fokus er på at opnå velvære ved 
bevægelse, åndedrætsøvelser, let 
styrke, koordination og afspænding. 
Er du i tvivl, så spørg eventuelt læ-
gen, om der er noget, du skal være 
forsigtig med. 
 

Dette tilbud er lavet for at skabe et 
frirum for mennesker i samme situa-
tion, hvor der ikke er krav om særli-
ge forudsætninger, om at se ud eller 
at præstere i forhold til andre. 
Tværtimod er det en mulighed for at 
komme i gang i eget tempo, og hvor 
fællesskabet kan give ekstra motiva-
tion. Der vil blive arbejdet med at 
øge kropsbevidstheden. Det er vig-
tigt at kunne mærke, hvad der er 
godt, og hvad der ikke er godt for 
ens krop. Gør kun, hvad du magter! 
 

Det handler om at bevæge sin krop 
ved brug af mindst mulige kræfter, 
men med stor effekt. Der vil blive 
undervist på en måde, så der kan 
gives alternative forslag til øvelser, 
hvis det der introduceres, er for 
svært eller for let. 

 

 

Sted  
Kræftrådgivningen i Lyngby, Nør-
gaardsvej 10, 2800 Lyngby 
 

Der kræves tilmelding til Kræftråd-
givningen i Lyngby på telefon 70 
20 26 55 eller mail lyng-
by@cancer.dk 
 

Tid 

Onsdag kl. 09.30 - 11.00.  
Bliv gerne mellem kl. 11.00 og 
11.30, hvor der vil være mulighed 
for at brygge te og kaffe, og hvor 
der også vil være mulighed for 
uformel snak og samvær.  
 

 

 

 

I bevægelse er der altid plads til 
humor og et dejligt grin sammen, 
plads til at smide parykken (og til 
at slippe en prut!). 
 

Der lægges vægt på enkle øvelser 
og på gentagelser, så bevægelser-
ne indarbejdes godt og dermed 
giver bedre effekt: 
 

• Blid opvarmning 

• Øvelser for at ”komme til ste-
de” 

• For at træne balance 

•  For bækkenbund (både 
 mænd og kvinder) 
•  For at få pulsen lidt op 
 (kondition) 
•  For koordination 

•  For muskelstyrke 

•  Fokus på åndedrættet hele 
 tiden 

 

Der vil være grundig afspænding 
af hele kroppen. 

 

 

Underviser 
Fysioterapeut Annette Bengtsson 
er underviser på holdet. 
 

Der er et deltagergebyr på 100 kr. 
om måneden. 
 

Husk tøj, du kan bevæge dig i, og 
eventuelt et håndklæde til at lægge 
oven på liggeunderlaget. Der er 
desværre ikke badefaciliteter, så 
tag eventuelt en tør t-shirt med, 
såfremt du er kommet til at svede. 
 

Træningen er på eget ansvar. 
Konsulter din læge i forhold til  
eventuelle hensyn.  


