
Velkommen til Roskilde Universitet.  

 

Kære nye 45.2 rekrut. 

 

Tillykke med optagelsen i den humanistiske rekruttering i hus 45.2 og velkommen til RUC! 

 

Til september vil dit nye liv som universitetsstuderende på RUC for alvor gå i gang og inden du 

får set dig om, er du allerede færdig. Inden du kommer så langt, skal du dog igennem et 

tætpakket forløb, hvor du vil blive trænet i alt fra rock’n’roll til 5 o’clock tea. For at din start og 

tid fremover bliver den bedst mulige, står vi 11 passionerede, motiverede og kultiverede (lol) 

vejledere klar til at tage imod dig med åbne arme og forhåbentlig klæde dig bedst mulig på. 

 

De sidste to uger af august vil være skræddersyet til lige præcis jer som hold, og her vil I finde 

både faglige, sociale og festlige begivenheder. I vil blive taget med på en rejse gennem rocken 

og poppen; vi viser jer kantinen til, når I er sultne efter scones og fish and chips; vi lærer jer 

RUC’s magi, så I både kan spille quidditch, finde baren med potions (så I er flyvende helt uden 

at bruge besværgelser) og kan finde vej uden brug af Marauder’s map. Når introperioden er 

overstået, vil I have mere satisfaction end Rolling Stones kunne få. 

 

Da introperioden er frivillig, vil I på intet tidspunkt blive tvunget til at deltage, eller blive 

tvunget til andre ting, som I ikke har lyst til. Vi er dog 11 vejledere, der har arbejdet benhårdt, 

været igennem både fysisk og psykisk førstehjælp og diverse andre seminarer for at give lige 

præcis jer den absolut bedste start på RUC. Vi håber derfor at se så mange af jer som muligt i 

introperioden, da det vil gøre starten på det akademiske lettere for jer. Pointen med 

rusvejledningen er nemlig at få jer så godt præsenteret for og integreret i det sociale og faglige 

liv på RUC, så I er så klar som muligt til studiestart i september. Programmet vil ligge fra ca. 

kl.10-17 hver dag, men nogle dage vil programmet strække sig længere end det, pga. sociale 

arrangementer og fester. Der vil derudover næsten alle dage efter kl.17, være café i huset, hvor 

I kan lære hinanden at kende, spille spil og hygge. Vi håber derfor selvfølgelig, at rigtig mange 

af jer vil prioritere hele perioden, så meget I kan. Vi er dog klar over, at mange har brug for at 

arbejde, så hvis ikke I kan være der hele introperioden, ser vi gerne at I prioritere de første par 

dage og rusturen i det mørke Jylland på øen Jegindø.  



 

Det er vigtigt at vi så tidligt, som muligt, får besked om, om I lider af allergier, sygdomme eller 

andet I mener vi bør kender til, eksempelvis epilepsi, så vi kan tage hensyn til det.  

 

Introperioden starter mandag d. 19/08-19 og fortsætter frem til studiestart d.02/09-19. Da 

mange nye studerende starter den 19., bedes I møde op på pladsen foran Trekroner st. 

kl.10.10, hvor vi vil stå klar til at tage imod jer. I kan derfor benytte jer af følgende afgangstider:  

Tog fra Holbæk ankomst på 3kr. 9:41 – 10:11 

Tog fra København ankomst på 3kr. 9:48 – 10:08 – 10:18 

Da der er mange nye ansigter og mennesker på stationen, vil vi meget gerne bede jer om at tage 

blåt, rødt og hvidt på, så vi kan genkende jer – vores tema for rusvejledningen er nemlig British 

invasion! Så gør jer klar til to uger i Storbritanniens tegn, find jeres yndlings britpop-banger 

frem og get ready to rock’n’roll. 

 

I løbet af introperioden skal vi også på rustur! Rusturen går til Jegindø. Vi tager afsted d. 25/8-

19 og kommer hjem igen d. 28/8-19 om aftenen. Turen koster 550 kr., der dækker transport, 

kost og logi. Selvom det kan virke som mange penge, håber vi, at rigtig mange af jer vil prioritere 

det, da rusturen virkelig er en af de begivenheder under introperioden, hvor i får mulighed for 

lære hinanden at kende. 

 

Link til tilmeldingen: https://events.ruc.dk/rustur-HAB-B-2019 

 

Det er vigtigt, at du finder og anmoder om at blive medlem af vores Facebookgruppe: HAB-B-

2019 (45.2) 

https://www.facebook.com/groups/821085791607160/ 

 

Denne gruppe er vores kommunikationsplatform, hvor vi løbende opdatere jer med vigtige 

informationer om og under introperioden. 

 

https://events.ruc.dk/rustur-HAB-B-2019
https://www.facebook.com/groups/821085791607160/


Hvis i har spørgsmål inden introperioden starter, kan I kontakte Cecilie Bügel på 41 12 55 11 

eller mail ceciliehoejvang7@gmail.com  - dog går vores arbejde med planlægningen af 

introperioden først i gang i august, så vi kan først rigtig svarer på spørgsmål derfra og frem. 

 

Vi glæder os til at møde jer!  

 

 

 

 

 

Kram og kærlighed fra jeres rusvejledere 

 

Ida, Miguelina, Louise, Christian, Rasmus, Mia, Sarah, Natasha, Signe, Freja og Cecilie 

mailto:ceciliehoejvang7@gmail.com

