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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 



 

 

Har du lyst til at prøve Yin  
Yoga? 

 

Er du kræftpatient, og har du lyst 
til at prøve Yin Yoga, så er dette 
tilbud måske noget for dig. Under-
visningen vil foregå i en lille grup-
pe, hvor der er plads til alle. 
 

Yin yoga handler ikke om at opar-
bejde styrke og stærke muskler, 
men snarere om at spænde af, 
give efter og strække bindevævet, 
for derved at oparbejde en mere 
fleksibel krop med mere plads. I 
Yin Yoga er man lang tid i hver 
stilling for at opnå et afspændende 
stræk af bindevævet, hvilket øger 
dit flow af energi i kroppen samt 
på sigt giver øget fleksibilitet. Der 
vil være fokus på åndedrættet og 
det at komme ned i kroppen. Vi 
afslutter altid med afspænding og 
der vil være introduktion til afveks-
lende åndedrætsøvelser og for-
skellige meditationer. 
Kom i behageligt blødt tøj, med-
bring gerne en lun trøje og sokker 
og lad Mette bringe dig ind i Yin 
yogaen univers. Alle kan deltage 
uanset erfaring. 
 

 

 

 

 

 

 

Opstart 
Datoer endnu ikke kendt. Kontakt 
rådgivningen for at blive skrevet på 
listen. 
 

Sted  
Kræftrådgivningen i Lyngby, Nør-
gaardsvej 10, 2800 Lyngby 

 

Underviser 
Mette Lønhart, eksamineret Yin 
Yoga og Kundalini Yoga instruktør. 
 

Træningen er på eget ansvar. 
Konsulter din læge i forhold til  
eventuelle hensyn.  


