
Værdier VLK 

Sammenhold 

På VLK er vi stolte af vores sammenhold og den omsorg, vi drager for hinanden. 

Vi er en stor familie på 75 beboere, som består af små ”minifamilier” fordelt på 

10 køkkener. Her er altid noget at snakke om, når vi spiser sammen i 

madklubberne. 

Vi drager fordel af sammenholdet, fordi vi alle studerer på samme campus. Vi 

kender hinanden som blandt andet medalumner, studiekammerater, 

rusturskoordinatorer og nye venner, som vi møder over en øl på A-vej. På VLK 

finder du venner for livet, og du bliver ikke glemt, når du engang flytter herfra. 

Engagement 

Det at være alumne på VLK indebærer engagement og deltagelse. Vi har et 

velfungerende demokrati, der repræsenteres af diverse ansvarsposter og et 

repræsentantskab. De ikke alene bare samarbejder med kollegiets kontor og 

bestyrelse, de er også med i selve kollegiets drift. 

Som alumner udfører vi ”samfundstjeneste” til gavn for kollegiets daglige drift og 

faciliteter. Hvert år, når arbejdet er udført, opgøres samfundstjenestetimerne, og 

det enkelte køkken får udbetalt sit årlige køkkenlegat. Køkkenlegatet hjælper os 

til at finansiere vores køkkens fælles husholdning. 

Traditioner 

Vi værner stærkt om vores traditioner på VLK. Kollegiets historie går helt tilbage 

til 1919, hvor de første tanker om tilvejebringelsen af et kollegium blev tænkt. 

Kollegiets fire største årlige traditioner består af fire fester: Fødselsdagsfesten, 

sommerfesten, dåbsfesten og julefrokosten. Dåbsritualet under dåbsfesten er en 

særlig tradition, hvor man som ”småpog” skal igennem forskellige prøvelser for 

at modtage sit ”øljern” indgraveret med ens dåbsnavn. 

Størstedelen af kollegiets beboere kan synge sangen om ”Koen Maren” udenad, 

og hendes træben er at finde på kollegiet. Selv baren i kælderen er opkaldt efter 

den berømte ko og har navnet ”Marens Trøst”. 

Vi har tradition for, at alumnerne er stærkt integreret i kollegiets daglige drift, og 

Alumneforeningen på VLK har derfor stor medbestemmelse og et tæt 

samarbejde med resten af kollegiets ledelse, hvilket gør os til noget helt særligt, 

da denne model ikke eksisterer på særligt mange andre kollegier. 

Studieliv 

På VLK er der altid plads til studielivet, hvad enten det drejer sig om fest og 

farver, hygge eller seriøs eksamenslæsning. Vi har faciliteter i form af et Quintum 

Communis (femte fælles), bibliotek, grupperum og stue med læsepladser, der 

giver plads til fordybelse. VLK er tæt integreret med Frederiksberg Campus - 

Københavns Universitet (KU), først og fremmest i form af naboskab, men også i 

form af at vi alle læser en studieretning, der er repræsenteret på Frederiksberg 

Campus. 


