
 

 

 
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 
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Gruppe for efterladte  
ægtefæller 
 
At miste og være i sorg vil ofte 
føles, som en ubærlig byrde uden 
positive udsigter. Det er ikke ual-
mindeligt, at livet går i stå, man 
isolerer sig, verden mister me-
ning og man opsluges af følelser. 
Samtidig føles det ofte som om, 
at omverden trods gode intentio-
ner ikke kan byde ind i forhold til 
at løfte den byrde, man står med. 
 
Sorg er en proces der tager tid, 
men det er ikke det samme, som 
at den proces ikke kan lindres og 
gøres nemmere. Det er vores 
erfaring, at man i mødet med an-
dre i samme situation kan finde 
en smule af den mening og håb, 
man føler man mangler. Gruppen 
er en måde at finde et hjem til 
alle de følelser og tanker, man 
måske har svært ved at kapere 
eller finde plads til.  
Samtidig er det meget normalt, at 
man finder en samhørighed og 
refleksion, der i sig selv kan være 
lindrende. 
 
Formålet med gruppen er at tilby-
de mennesker i sorg et sted, hvor 
de kan få medmenneskeligt nær-
vær, erfaring og rummelig reflek-
sion over din situation.  
 
 
 

 
 
 
En gruppe for efterladte består 
som oftest af mellem 7 og 9 delta-
gere, og varetages af to gruppele-
dere.  
Gruppen mødes 8 gange, og for 
gruppens og dit eget udbyttes 
skyld er det vigtigt, at deltagelse 
prioriteres. 
 
Deltagerne vil før gruppens start 
have været inviteret til en forsam-
tale med en eller begge gruppele-
dere. Formålet med forsamtalen er 
at optimere sammensætningen af 
deltagerne, således at fokus i støt-
tegruppen bliver et alle er fælles 
om.  
Dette er ikke ensbetydende med, 
at der ikke forskellighed i de histo-
rier deltagerne har med. Tværti-
mod bestræbes der på, at gruppe-
deltagerne kan supplere hinanden, 
både på sammenfald og forskelle i 
historikken. 
 
Der er løbende opstart. Tilmelding 
sker til Kræftrådgivningen på tele-
fon 70 20 26 55 eller mail 
lyngby@cancer.dk 
 
Sted 
Kræftrådgivningen i Lyngby 
Nørgaardsvej 10 
2800 Kgs. Lyngby 
 


