
STÅ RØR SOLDATER! 

 

Velkommen til HAB-E på den humanistiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet i campus’ 

bedste og grønneste kaserne: 44.3! 

Vi er 15 officerer (vejledere), der næsten ikke kan vente med at starte Operation Rusperiode med 

jer mandag d. 19. August kl. 9:40. Vi glæder os helt vildt til at modtage jer og forhåbentlig give jer 

den bedste start på RUC. 

Planlægning af Operation Rusperiode begynder først den 5. august, derfor må I væbne jer med 

tålmodighed, da vi indtil da ikke kan give jer nogle informationer om Operation Rusperiode – men 

I skal nok få dem på et tidspunkt! 

 

I Operation Rusperiode vil I få forskellige praktiske informationer, faglige indslag og ikke mindst 

sjove aktiviteter, som vil bringe jer tættere sammen og samtidig gøre jer klogere på Hum-Bach 

inden den officielle studiestart 2. sep. Vi vil guide jer gennem Operation Rusperiode, som vil vare 

til fredag den 30. august med et officielt program, der slutter omkring kl. 17 hver dag. 

Mødetidspunktet kan variere, men det vil oftest være mellem 9.00 og 10.00. Efter det daglige 

program holder vi caféer og fester, hvor I har mulighed for at lære hinanden endnu bedre at 

kende. 

 

I løbet af Operation Rusperiode vil der være den vildeste, sjoveste, og ikke mindst begivenhedsrige 

militær-camp af en rustur fra 25. til 28. aug. Lad jer ikke skræmme af militærtemaet - I skal nok få 

masser af tid til sjov, hygge og ballade!  

Turen vil koste 550 kr. og finder sted på vores tophemmelige internationale base. I kan allerede nu 

tilmelde jer via dette link med deadline d. 21. August kl. 14 : https://events.ruc.dk/rustur-HAB-E-

2019 

Pakkelisten er i øvrigt til at finde for enden af dette velkomstbrev. Turen er naturligvis valgfri - men 

vi opfordrer virkelig til, at I tager med, da den vil ryste jer sammen og skabe et unikt sammenhold i 

jeres hus. 

 

 

 

Hvis I allerede nu ved, at I vil prøve denne sindsoprivende og fængslende rustur, så skynd jer at 

tilmelde jer med det samme. I kan også tilmelde jer turen, når I kommer ud på RUC, hvor vi 

officerer kan hjælpe jer. Flere informationer om turen følger, når I starter! 
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Vi mødes, som nævnt, mandag den 19. august ved Trekroner station kl. 09.40. Hvis du kommer fra 

København, betyder det, at du kan tage toget der ankommer kl. 9:38 –9:48 fra Hovedbanen mod 

Holbæk og hvis du kommer fra Roskilde, kan du tage toget mod Østerport med ankomst kl. 9:11 - 

9:41  (Hvis du ankommer i bil, kan du parkere ved universitetet og gå få minutter til stationen og 

møde os der.  

 

Når I ankommer, vil vi modtage jer mellem Coop Mad og Coop Hverdag ved stationen, hvor vi 

svinger det armygrønne HAB-E 44.3 banner. For at kunne kende hinanden beder vi jer tage noget 

mørkegrønt eller militærtøj på. I kan allerede finde jeres husgruppe på Facebook under navnet 

HAB-E, 44.3 2019: https://www.facebook.com/groups/313018812963210/members/ - hvor I kan 

tjekke hinanden ud, inden det hele går løs den 19. august. 

Hvis du har eventuelle spørgsmål og/eller mangler informationer inden rusperioden, er du 

velkommen til at ringe eller skrive til Selma på 29 72 33 05 / sesasc@ruc.dk eller Anne Mette på 42 

72 25 52 / anmela@ruc.dk 

 

Vi glæder os helt vildt til at møde jer og at lære jer at kende! 

De varmeste og grønneste hilsner fra jeres rusvejledere: Anne Mette, Anne Sofie, Selma, 

Christoffer, Cuno, Andreas, Lukas, Milo, Pauline, Amanda, Sofie, Thorkil, Albert, Jeanet og Kamilla. 
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