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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 



 

 

 

 

 

Vi slutter altid af med en kop kaffe 
eller te og snak i klublokalet :-) 
Eneste krav til dig er, at du skal 
være en habil svømmer, og at du 
har lysten til at indgå positivt.  
 

Start 
Der bliver roet alle tirsdage fra kl. 
09.00 - 12.00. Startdato er endnu 
ukendt. De tirsdage, du skulle væ-
re forhindret i at deltage, meddeler 
du blot til instruktøren senest tirs-
dagen inden. 
 

Adressen er Frederiksborgvej 
101, 3500 Værløse. 
 

 

 

 

Har du lysten til at prøve kræfter 
med havkajak eller en tur i kano? 

 

Så er muligheden der nu, hver tirs-
dag ved Furesøbad i Værløse.  
Her forestår Kano og Kajak Klubben 
Nord i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse Furesø dette tilbud for 
nuværende eller tidligere kræftram-
te. Tilbuddet giver dig mulighed for 
at bruge kroppen og komme ud i 
naturen. 
 

Det er et tilbud for dig, der ønsker at 
være aktiv gennem motion og fysisk 
udfoldelse sammen med andre 
kræftramte. Fællesskabet og natur-
oplevelserne vil blive sat højt i den-
ne gruppe af m/k’er, når vi sammen 
ror en tur. 
 

Faciliteterne ved Furesøbad er intet 
mindre end fantastiske - med ad-
gang til klublokale, omklædnings-
rum, og badefaciliteter. 

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt fra Furesø-Bad 
vil vi således kunne benytte søer-
ne og hele Mølleåen. Alt efter vejr 
og vind samt naturligvis ”tur efter 
evne”! 
Der vil være tilknyttet frivillige in-
struktør(er), der forestår al under-
visning samt sikkerheden i forbin-
delse med roningen.  
Det kræver intet særligt udstyr for 
at deltage. KKKN stiller alt udstyr 
til rådighed (svømmevest, pagaj, 
kajak).    
Dog vil det være hensigtsmæssigt, 
at du selv anskaffer en ”billig” våd-
dragt til opstarten i kajak, og at du 
selvfølgelig medbringer praktisk 
tøj, fx. vindtæt overtøj, samt natur-
ligvis skiftetøj. Dette emne vil blive 
yderligere belyst af instruktøren, 
første gang I mødes.  
 

 

 

 

 

 

Yderligere information, samt tilmel-
ding til kan fås hos Kræftrådgivnin-
gen i Lyngby på telefon 7020 2655 
eller mail lyngby@cancer.dk 

 

Træningen er på eget ansvar. 
Konsulter din læge i forhold til  even-
tuelle hensyn.  
 

Det er kun muligt at deltage i dette 
tilbud i 2 sæsoner. Efter dette skal 
man melde sig ind i klubben. 
 

Projektleder og instruktør 
Jacob Zander Nielsen 

Mail: jacobzn@mail.dk 

Kano og kajak Klubben Nord’s  
hjemmeside: www.kkkn.dk 


