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Yogatræning  
om eftermiddagen 

Gruppetilbud for kræftpatienter 
 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Yogatræning til mere styrke og 
smidighed i kroppen 

 

Dette yogatilbud kombinerer en 
række klassiske yogaformer som 
fx ”Hatha” og ”Vinyasa yoga”. Der-
udover vil vi også arbejde med en 
nyere træningsform der hedder 
Bowspring, hvor der arbejdes dy-
namisk med hele kroppen. I ti-
merne får vi øget opmærksomhe-
den omkring kroppen. Vi styrker 
den og gøre den mere smidig, så 
vi får bedre kropsholdning og be-
vægelsesmønstre. På denne må-
de kan vi også tage bedre vare på 
vores krop. 
 

Undervisningen afbalanceres selv-
følgelig deltagerne, så der er plads 
til alle, og alle kan få noget ud af 
timerne.  
 

Underviser 
Charlotte Algreen har dyrket yoga 
ugentligt siden 2005 og over årene 
taget yogauddannelser i både 
”Yoga teknik” og ”Hands-on, play 
and support”. Derudover har hun 
deltaget i en række kortere work-
shops og undervisningsforløb. 
Igennem efteråret skal hun igen-
nem et ”Restorativ yoga teacher 
training” forløb, samt sideløbende 
undervisning i Bowspring og krop-
pens 10 nøgle punkter. 
 

 

 

 

 

 

 

Hvornår 
Tirsdage kl. 17.00-18:30. Kontakt 
rådgivningen for mere info. 
 

Tilmelding skal ske til Kræftrådgiv-
ningen i Lyngby på telefon 70 20 
26 55 eller mail lyng-
by@cancer.dk. 
 

Sted  
Kræftrådgivningen i Lyngby,  
Nørgaardsvej 10, 2800 Lyngby 

 

 


