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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 



 
 
 
 
 
Underviser 
Hanne Vibe Andreasen har dyrket 

yoga siden 2002 og er i gang med 

en yogauddannelse baseret på 

Hatha yoga, Vinyasa Yoga, Be 

Activated systemet (fra fysiotera-

pi), kroppens energisystem og me-

ditation.  

Hendes undervisning foregår ud 

fra en helhedsforståelse af krop-

pen og at forløse kroppens poten-

tiale til at selvregulere og arbejde i 

god balance. Bla. ved at løsne op 

for blokeret energi og spændinger. 

Som en del af undervisningen for-

klarer hun, hvordan de enkelte 

øvelser påvirker kroppen, så 

kropsbevidstheden og indsigten i 

kroppens fantastiske opbygning 

bliver øget hos deltagerne.  

 
 
 
 
 
Hvornår 
Mandag eftermiddag 
Opstart mandag d. 15. oktober kl. 
17:00-18:30. 
Kontakt rådgivningen for mere in-
fo. 
 
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 
 
 

 

Yogatræning til at styrke 

krop og immunforsvar 

 

Dette yogatilbud kombinerer en 
række klassiske yogaformer som 
Hatha Yoga, Vinyasa Yoga og Yo-
ga Nidra. Undervisningen har sær-
ligt fokus på at øge smidighed og 
styrke, at skabe flow og energi i 
kroppen og berolige nervesyste-
met. Når kroppens systemer kom-
mer i bedre balance, styrkes bla. 
immunforsvar og følelsesmæssigt 
overskud.  

Yoga er desuden særdeles effek-

tivt til at øge styrke og smidighed i 

kroppen, så vi får en bedre krops-

holdning og bevægelsesmønstre.  

Det styrker vi ekstra på dette hold 

ved at anvende centrale dele af 

metoden ”Be Activated”. Denne 

metode styrker os i at bruger krop-

pens centrale muskler korrekt til 

alle typer bevægelse i hverdagen. 

Mange ubalancer i vores krop 

skyldes nemlig, at kroppen har 

glemt de oprindelige bevægemøn-

stre, så visse muskler bruges 

uhensigtsmæssigt.  

 

 
 
 
 
 
Med elementer fra ”Be Activated” 

bliver bevægelsesmønstrene end-

nu hurtigere forbedret, end vi el-

lers kan opnå gennem yoga.  

Endelig styrker yogaundervisnin-

gen evnen til nærvær og at accep-

tere og nyde øjeblikket. 

Undervisningen tilpasses deltager-

ne og tager udgangspunkt i, hvor-

dan netop din krop fungerer, så 

alle kan være med og få udbytte af 

timerne. 


