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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 
 

I 2019 flytter vi til nye flotte lo-

kaler foran Herlev Hospital.  

 

 

 

 

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 



Mindfulness Drop in 
 
Kom og få en pause i din travle 
hverdag. Vi vil igennem enkle øvel-
se træne et bevidst nærvær, hvor 
du kan være med dine tanker, fø-
lelser, kropsfornemmelser og reak-
tionsmønstre på en ikke dømmen-
de måde. Det kan give en indre ro 
at møde alt det som fylder på en 
venlig og kærlig måde.  
 
Du vil blive guidet igennem enkle 
afspændings -og mindfulness øvel-
ser, som kan give dig balance i det 
autonome nervesystem?  
 
Du behøver ikke at have tidligere 
erfaring med mindfulness.  
For dig, som har trænet mindful-
ness, vil det give dig støtte til at 
fortsætte din praksis. 
 

Eftermiddagshold 
Hvornår 
 24. april 2019 
 22. maj 2019 
 12. juni 2019 
 
Kl. 16.30 - 17.30. Kom gerne 10 
minutter før start. 
 
 
Nu også formiddagshold! 
Hvornår: 
 11. april 2019 
 9. maj 2019 
 6. juni 2019 
 
Kl. 11 - 12 Kom gerne 10 minut-
ter før start. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig, og 
det er gratis at deltage. 
Der kommer løbende nye datoer, 
følg gerne med i kalenderen på 
vores hjemmeside. 
 
Sted  
Kræftrådgivningen i Lyngby 
 
Underviser 
Anne-Sophie Bernstorff, rådgiver i 
Kræftrådgivningen i Lyngby. 


