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Efterår 2018 

 

 

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 
 
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.  

 
 

 

 



 
 
Har du lyst til at prøve Yoga? 
 
 
Er du kræftpatient, og har du lyst 
til at prøve Yoga, så er dette tilbud 
med 2 forskellige yogaformer må-
ske noget for dig.  
 
Hatha yoga undervisningen vil fo-
kusere på korrekt anatomi, ånde-
dræt og afspænding. Gennem dy-
be og intense stræk smidiggøres 
kroppen samtidig med at din styr-
ke forøges.  
For at du kan føle dig tryg, er un-
dervisningen inkluderet korrektion, 
så du lære den korrekte stilling fra 
starten. 
Yoga er for alle og giver en fanta-
stisk følelse af velvære. 
 
Yin yoga er lange blide stræk, der 
arbejder med at skabe fleksibilitet 
og styrke i krop og sind. Der er 
fokus på bindevæv og afspænding 
af muskler. Det er restitution for 
krop og sind.  

Undervisningen vil skabe en stør-
re kropsbevidsthed og sammen 
med bl.a. åndedrætsarbejde, ro 
i nervesystemet.  

 
 
 

 
 
Opstart 
 
 
Tirsdage kl. 10:00 - 11:30 
Startdato d. 14. august 2018 
 
Tilmelding via lyngby@cancer.dk 
eller tlf.nr. 70202655 
 
Sted  
Kræftrådgivningen i Lyngby 
Nørgaardsvej 10 
2800 Kgs. Lyngby 
 
 
Træningen er på eget ansvar. 
Konsulter din læge i forhold til  
eventuelle hensyn.  

Undervisere 
 
 
Jeg, Lene Gottlieb, 57 år, har 
mange års erfaring med Yoga, er 
uddannet Hatha Yoga instruktør i 
USA, og yoga har uden tvivl været 
med til at få mig styrket og komme 
ud på den anden side af mit eget 
kræftforløb. 
 
Mit navn er Camilla Thorup, jeg er 
44 år og yin yogalærer. Jeg har 
undervist i yoga i 4-5 år og oplever 
hvordan yoga gør godt for alle, der 
hvor man er. 

Vi glæder os til at vise dig  
hvordan. 
 

 

Undervisningen afbalanceres 
selvfølgelig deltagerne, så der er 
plads til alle, og alle kan få noget 
ud af timerne. Undervisningen vil 
foregå om formiddagen og forde-
les på skift mellem 2 frivillige un-
dervisere 


