KF Aktiviteter
Ugentlige Sportsaktiviteter
Vigtigt
Svømning:
Hver onsdag fra 20:30 – 22:00 i
Frankrigsgade Svømmehal. Man skal
ikke melde sig til, men bare møde op.

Badminton:
Hver mandag klokken 19:30 – 20:20
Amager Badminton Club. Da der er
begrænset plads, skal man melde sig
til ved at skrive sig på en liste, som
hænger på døren til printerrummet.
Vær opmærksom på at ketcherne skal
hentes indenfor
printerkontorets åbningstid og
afleveres igen efter brug.

Yoga:
Hver mandag og onsdag fra 17:00 18:30 i H20. Der er begrænsede
pladser, og man melder sig til på
Facebook-gruppen – GJK Yoga,
Swimming and Fitness. Her vil der
hver søndag blive slået et opslag op,
som man skal kommentere for at
tilmelde sig for den uge.

Rundvisning for nye beboere:
Vi vil gerne invitere dig til en rundvisning
for nye beboere, som foregår den anden
torsdag i den første måned, du bor her.
Vi mødes klokken 19 på Hatten Bar. Du
får en invitation på din dør.
Hold dagen fri!

Praktiske Aktiviteter
Printertid:
Hver mandag fra 19:00 – 20:20 på 1. sal
i administrationsbygningen.

Generalforsamling:
Afholdes to gange årligt i februar og
oktober. Her godkendes budgetter og
der vælges nye medlemmer til KF.

Sportsfaciliteter

Kontakt os:

Kollegianerforeningen (KF)

Fitness:
Det er gratis at bruge fitnessrummet på
1. sal i administrationsbygningen.
Man kan få en nøgle i administrationen
mod et depositum på 225 kroner.

Multibane:
kf@gjk.dk

www.gjk.dk

Der er en volley-, fodbold- og
basketballbane.
Man kan få en nøgle i administrationen
mod et depositum på 225 kroner.

Faciliteter

Arrangementer

Hatten Bar :
Kollegiets bar er normalt åben
fredage og lørdage fra 22:00 –
04:00. En gang om måneden,
normalt den anden torsdag, er
der stand up.
Hatten arrangerer derudover forskellige
arrangementer såsom pokeraften, beerpongturneringer, bordfodboldturneringer, karaokeaftener, men også private fester og andet.
For mere information om åbningstider,
arrangementer, private fester, menu, glemte
sager og andet se barens Facebook-gruppe:
Hatten bar – Grønjordskollegiet
(https://www.facebook.com/HattenBarGJK/).
Kig efter de fastgjorte opslag og se
månedens program i din blok.
Kontakt for at arrangere private fester og for
at blive frivillig bartender (gratis drinks under
hver vagt og klippekort til at købe drinks, når
man ikke arbejder): hattengjk@gmail.com.

H20:
Er et hus, som ligger bag ved Hatten Bar og
som kan lejes, hvis man skal holde
fødselsdag, julefrokost, familiebrunch eller
lignende. Det koster 400 kroner i leje og 1000
kroner i depositum.
For at leje huset, skal man skrive
til: h20@gjk.dk

Klaver og Musiklokale:
Der ligger to klaverlokaler i kælderen i blok 3.
Musiklokalet ligger kælderen i H20.
Man kan få en nøgle i administrationen mod
et depositum på 225 kroner.

Stand Up:
Den 2. torsdag hver måned klokken
20:30 På Hatten Bar. Det koster 30
kroner at komme ind. Stand uparrangementerne er på dansk.

Månedens Arrangement:
Afholdes næsten hver måned og
består af forskellige aktiviteter,
afhængig af sæson og ideer. Det er
gratis for alle, som betaler til KF
(betales over huslejen).

Midsommerfesten:
Er det største arrangement, som KF
står for. Det afholdes i juni og er et
arrangement over to dage med
forskellige aktiviteter og livemusik.
Det foregår på græsset bag
administrationsbygningen.

Oktoberfest:
Afholdes hvert år i oktober på Hatten
Bar. Gå ikke glip af dette fede
arrangement med forskellige
konkurrencer, lege og ekstra store
fadøl.

Følg os på de sociale medier
og tjek opslagstavlen i din blok
for mere information om
arrangementer og aktiviteter.
Velkommen til fællesskabet!

Bordtennis:
Lokalet ligger i kælderen i blok 6.
Man kan få en nøgle i administrationen mod
et depositum på 225 kroner.

Værksted:
Værkstedet ligger under H10 (det gule
gæstehus). Forskellige workshops (keramik,
maleri osv.) afholdes hver søndag aften.
Følg nyheder og info på Facebook-gruppen:
GJK Workshop H10.

Med venlig hilsen,
KF Team

