
 

 

 

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 
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Et liv med en kræftdiagnose ople-
ves nok af de fleste som både 
stressende og angst fyldt - både 
fysisk, mentalt og følelsesmæs-
sigt. 
 

Psykomotorisk afspænding 

Det overordnede mål med dette 
kursus er at skabe et trygt puste-
rum, med ro og omsorg for krop 
og sind. Kurset indeholder af-
spænding, meditation, mindful-
ness og visualisering.  
 

Afspænding 

Afspænding øger sansningen af 
den aktuelle kropslige og mentale 
tilstand.  
 

Ved afspænding aktiveres det 
parasympatiske nervesystem, 
som fremmer fysisk og psykisk ro 
og som derved har en stressre-
ducerende effekt. 
  

Afspænding øger kropsbe-
vidstheden, der giver mulighed 
for at forebygge og afhjælpe 
uhensigtsmæssige muskelspæn-
dinger.  
 

Meditation & Mindfulness 

Et liv med en kræftdiagnose bety-
der for de fleste også et liv med 
mange tanker og bekymringer, 
og alene det kan tappe os for 
energi. 
 

Mindfulness øger det bevidste 
nærvær og igennem meditations-
øvelser arbejder man med at 
kunne anerkende de tanker,  

 

følelser og sansninger, man har 
lige nu, uden at dømme eller lade 
sig fange ind af dem. 
 

Visualisering 

Visualisering er en teknik, hvor 
man under en dyb afspænding 
fremkalder bestemte indre billeder 
og sansninger. Det kan afhjælpe 
nogle af de psykiske følger, f.eks. 
stress, som man kan opleve under 
en kræftsygdom.  
 

Påklædning 

Påklædningen må gerne bestå af 
bekvemt og bevægeligt tøj. 
 

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

Underviser 
Ninka Heiberg. Psykomotorisk  
terapeut, en Professionsbachelor i 
afspændingspædagogik og psyko-
motorik. 
 

Periode 

Holdet mødes hver torsdag kl. 
10.30 -11.30. Der er løbende start 
og det er gratis at deltage. Tilmel-
ding skal ske til Kræftrådgivningen 
i Lyngby på telefon 70 20 26 55 
eller på mail nihe@cancer.dk 

 

Sted 

Kræftrådgivningen i Lyngby 

Nørgaardsvej 10 

2800 Kgs. Lyngby 

 


