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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.  

Adresse: Borgmester Ib Juuls vej 2, 

2730 Herlev (lige foran Herlev Hos-

pital) 

 

 

 

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 

Kræftrådgivningen i Lyngby 

Parkering mod betaling 



 
Program for KIU's netværksgrup-
pe i Lyngby 2019 
 
 
 
Den 20. maj 2019 
får vi besøg af Mansoor, som vil 
fortælle om de seneste resultater i  
de forsøg, som Mansoor arbejder 
med på Rigshospitalet. 
Dette møde foregår hos Kræftråd-
givningen på Nørgaardsvej 10 
1.sal, 2800 Lyngby fra kl. 18:30 til 
21:30. 
 
Den 22. august 2019 
Får vi besøg af læge Estrid Høgdall 
fra face 1 enheden på Herlev Hos-
pital. Hun vil fortælle om sit arbejde 
og om de forskellige forsøg de laver 
på face 1 enheden. 
 
Den 3. oktober 2019 
Får vi besøg af Gry Senderovitz 
som vil holde et oplæg om kvinders 
underliv, intimitet og seksualitet i 
forbindelse med sygdom. 
 
Den 5. december 2019 
Får vi besøg af rådgivningsleder og 
psykolog Peter Genter, som vil hol-
de et oplæg om hvordan du kan 
styrke din mentale robusthed. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Møderne efter sommerferien foregår 
hos Kræftrådgivningen i Herlev. 
 
Adresse:  
Borgmester Ib Juuls vej 2,  
2730 Herlev (lige foran Herlev Hos-
pital) 
 
Tid:  
kl. 18:30 til 21:30. 
 
KIU Netværksgruppe drives af Helle 
Nørup, KIU kontaktperson og frivil-
lig. 
 
For tilmelding og yderligere informa-
tion kontakt Kræftrådgivningen i 
Lyngby/Herlev på telefon 70 20 26 
55 eller via mail lyngby@cancer.dk. 
 
 


