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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 



 

Gruppe for pårørende - fortæl om 
dig selv og find ro til nærvær 
 

Som pårørende kan det være svært 
at tale om sig selv. Måske oplever 
du, at når nogen spørger, hvordan 
det går, så undgår du at tale om, 
hvordan du selv har det, og hvad 
du har brug for i din hverdag. Det 
kan være uoverskueligt at finde de 
rigtige ord. 
 

Det kan være godt for dig at kunne 
tale om dig selv. Så kan du også 
bedre hjælpe den syge, og I kan 
nemmere tale om det, der er svært 
for begge parter. Du hjælper ikke 
alene dig selv, du hjælper også an-
dre til at forstå og hjælpe dig. 
 

Et forløb af tre workshops 

Har du lyst til at være med i en 
gruppe, der giver dig mulighed for 
at finde ind til det, der betyder me-
get for dig, og som kan være vigtigt 
for andre at vide? 

 

Dette er et tilbud om et forløb, hvor 
du gennem refleksion, øvelser og 
sparring finder ind til din historie. 
Målet er, at du efter de tre møder vil  
 

 

 

 

 

 

kunne dele din historie med andre, 
så du bliver tydeligere som person, 
du bedre kan række ud efter hjælp, 
når det er nødvendigt, og du får me-
re overskud, ro og nærvær i dit liv. 
 

Der er plads til 6-8 deltagere i grup-
pen, som ledes af coach og frivillig 
rådgiver Lykke Strunk. 
 

Mødetid 

Gruppen mødes 3 gange i foråret i 
tidsrummet 15.30-17.30.  
 

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

Mødested 

Kræftrådgivningen 

Nørgaardsvej 10 

lyngby@cancer.dk 

 


