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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 



Koret syng dig glad 
 
Til alle tider og i alle kulturer har 
mennesker sunget for at give følel-
serne et udtryk og for at være en 
del af et fællesskab. 
 
 At synge frisætter energi; det 

giver velvære, glæde og 
overskud 

 At synge skaber lydbølger og 
svingninger; de aktiverer 
krop, følelser og intellekt  

 At synge virker afstressende 
 At synge giver en oplevelse 

af fællesskab 
 
Vi begynder hver gang med en let 
kropsopvarmning og vejrtræk-
ningsøvelser. Så leger vi med 
stemmen for at træne smidighed, 
styrke, højde, dybde m.m. 
 
Vi synger et bredt udvalg af ældre 
og nyere sange og viser – sange 
om liv og eksistens, om kærlighed, 
sorg og glæde, årstidssange og 
meget mere. Der vil være både 
enstemmige og flerstemmige san-
ge. 

 
 
Koret er oprettet i Kræftens Bekæm-
pelses regi og er åbent for alle, der 
er berørt af kræft – nye og gamle 
patienter, pårørende og efterladte. 
 
Vi mødes torsdage kl. 17-19.  
Det er en åben gruppe, hvor der er 
løbende optag. 
 
Underviser 
Koret ledes af Rose Marie Majlund 
Kent. Rose har en cand. mag fra 
musikvidenskab med profil i musik-
ledelse og arbejder med blandede 
rytmiske kor for børn og voksne. 
Hun arbejder desuden som musik-
konsulent indenfor området musik 
og helse, og har lavet flere projekter 
for kræftramte børn på nogle af lan-
dets børnekræftafdelinger. Rose ar-
bejder med krop og stemme i et holi-
stisk perspektiv og elsker at dele ud 
af sin musikglæde. Rose er 29 år og 
bor i København. 
 
 
Tilmelding er nødvendig. Kontakt 
venligst Kræftrådgivningen på 
telefon 70 20 26 55 eller mail lyng-
by@cancer.dk 
 
Sted  
Kræftrådgivningen i Lyngby, Nør-
gaardsvej 10, 2800 Lyngby 

Vidste du, at det er sundt at synge?  

Hør bare, hvad forskerne siger: 

Kroppens optagelse af ilt øges, musklerne stimuleres, og en-

dorfiner og dopaminer frigøres, hvilket giver velvære, energi 

og reducerer stress. 

Sang styrker immunforsvaret og sænker blodtrykket. 

Når man synger, øges hormonet oksytosin, som virker smerte

-lindrende. 

(Citeret efter bl.a. stressforsker, professor i psykosocial medi-

cin, Töres Theorell) 


