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Har du lyst til at ro havkajak 
med andre mænd? 
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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 til 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 



Har du lyst til at ro havkajak 
med andre mænd? 
 
Vil du gerne ro havkajak på et 
mandehold sammen med andre 
mænd, der har eller har haft 
kræft? Vi giver dig mulighed for at 
motionere, bruge kroppen, kom-
me ud i naturen og være sammen 
med andre kræftramte.  
Der er også mulighed for at dele 
tanker og erfaringer med ligestille-
de mænd. 
 
At motionere styrker én, ikke blot 
fysisk, men mentalt får man det 
også bedre. Det kan være en stor 
lettelse at være sammen med an-
dre kræftramte, der ved, hvordan 
det er. 
 
Vi ror sammen fra Kajakklubben 
Palo langs Øresunds kyst i stabile 
havkajakker. Kajakklubben ligger i 
den sydlige ende af stranden ved 
Charlottenlund Fort. Vi slutter af 
med en kop kaffe eller te og en 
snak. 
 
Der kræves ikke særligt udstyr – 
blot et par lange bukser fx. løbe-
bukser, en t-shirt, en varm trøje 
og en regn- eller vindtæt jakke. 

Støtter Kræftens Bekæmpelse 

Støtter Kræftens Bekæmpelse 

 
 
 
Deltagerne skal kunne svømme 
200 m. 
 
Forårshold: 
Onsdage 1. maj - 19. juni 2019   
Kl. 9-12. 

 
Efterårshold:  
Onsdage 28. aug. - 9. okt. 2019 
kl. 9-12 
 
Tilmelding på telefon 7020 2655 
eller på mail lyngby@cancer.dk 
 
Du kan tilmelde dig før og i hele  
ro -perioden. 
 
Oprettelse af hold vil afhænge af 
antallet af tilmeldinger. 
 
Træningen er på eget ansvar. 
Konsulter din læge i forhold til  
eventuelle hensyn.  
 
Holdledere 
Erik Bidsted, lærer, psykolog og 
havkajakroer. 
Annie Michelsen, lærer, bachelor. 
i idræt, friluftsvejleder og havka-
jakroer. 


