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Parkeringsforhold 

Kræftrådgivningen har desværre 

ikke mulighed for at udlevere par-

keringskort. Vi henviser til øvrige 

parkeringspladser i nærheden. 

Parkering ved Magasin 15 kr./

time. Parkering i Lyngby Storcen-

ter 1. time gratis, 2 timer 20 kr., 3 

timer 30 kr. Parkering på Kanalvej 

er gratis (for enden af Lyngby 

Storcenter langs Nærum banen). 

 

S-tog 

Der er ca. 500 m. at gå fra Lyngby 

station til Rådgivningen. 

 
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 og  
torsdag kl. 10-16 
Onsdag kl. 10-18 
Fredag kl. 10-13 
 

 

April 2019 flytter vi til nye flotte 

lokaler foran Herlev Hospital.  

 

 

 



I samfundet ses en tendens til, at 

flere og flere mennesker lever 

alene. Derfor vil en stor andel af 

mennesker, der i dag rammes af 

kræft, bo for sig selv og dermed 

stå alene med mange af de ud-

fordringer, som kan opstå i et 

sygdomsforløb. Hvor man førhen 

har været vant til at klare alting 

selv, kan det pludselig virke 

uoverkommeligt at stå alene med 

alle disse nye opgaver. Det kan 

f.eks. være svært at finde energi-

en til madindkøb og madlavning, 

særligt når lysten til mad kan for-

svinde under et behandlingsfor-

løb.   

STÆRKE FÆLLESSKABER 

Gruppe for mennesker med kræft der bor alene 

I Kræftrå dgivningerne ser vi ofte, åt menne-
sker, der ellers fører et velfungerende liv, kån 
blive konfronterede med nogle særlige pro-
blemstillinger, hvis de råmmes åf kræft og 
såmtidig lever uden en pårtner.  
 
I gruppen tilbyder vi en mulighed for åt indgå  
i et fællesskåb, hvor du kån møde åndre, der 
også  klårer hverdågen på  egen hå nd. Her kån 
I udveksle erfåringer, refleksioner, udfordrin-
ger og hå b.  
 
På  hver mødegång vil vi forberede og spise et 
må ltid måd såmmen. Derudover vil der være 
fokus på  fælles såmtåler. Gruppelederne vil 
bidråge med fåglige oplæg om emner, der er  
til fælles interesse for gruppens deltågere.  

Gruppen mødes hver anden mandag fra kl. 11-14 i Kræftrådgivnin-

gen Lyngby. Opstart er den 29. oktober eller når der er minimum 6 

tilmeldte. Gruppen varetages af to gruppeledere fra rådgivningen. 

Det er gratis at deltage og der er løbende optag af nye medlemmer.   

Mere viden 

Skriv til  

lyngby@cancer.dk 

eller ring til os på  

tlf. 70202655 hvis du 

har spørgsmål eller 

ønsker at tilmelde 

dig. 


