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Mandenetværk 
 

 

Foråret 2018 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Netværksaften for mænd -  
almindelige mænd i  
ualmindelige situationer 
 

Netværksaftenerne har muligvis 
kræft som fællesnævner, men om-
drejningspunktet er almindelige 
mænd der har lyst til socialt kam-
meratskab med andre mænd. 
 

Gruppen mødes en aften om må-
neden, og består af mænd der har 
eller har haft kræft eller er pårøren-
de til en med kræft.  
 

Rammen for netværksaftenen er 
madlavning, fællesspisning og akti-
viteter i form af f.eks. oplæg. Afte-
nernes indhold tilrettelægges 
grundlæggende af deltagerne selv, 
så indholdet til enhver tid er så re-
levant for så mange som muligt.  
 

Det er meget forskelligt hvad man 
som mand får ud af at deltage.  
Eneste fællesnævnere er, at man 
er mand og som deltager på en 
eller anden måde har haft kræft 
inde på livet. Derudover skal man 
have lyst til at stå sammen i et fæl-
lesskab hvor man engagerer sig 
og bakker hinanden op både når 
livet er svært og når det er hygge-
ligt. 

 

 

 

 

 

 

Datoerne for efteråret 2017 og  
foråret 2018 

13. december 
31. januar 
28. februar  
28. marts 
25. april  
30. maj   
27. juni 
 

Tilmelding 

For tilmelding og yderligere infor-
mation kontakt Kræftrådgivningen i 
Lyngby på telefon 70 20 26 55 eller 
via mail lyngby@cancer.dk. 
 

Mødested 

Kræftrådgivningen Lyngby, Nør-
gaardsvej 10, 2800 Lyngby.  


