
Kære kommende universitetsstuderende! 

 

Tillykke med din optagelse på verdens bedste universitet! Du er uendeligt heldig - du er også kommet 

i universitetets utvivlsomt bedste hus - 45.3! Inden du bliver ‘ægte’ studerende, er vi en lækker og 

jordbunden gruppe rusvejledere, der er mere end klar til at give dig den bedste start på RUC. 

#DETBEDSTENOGENSINDEOVERHOVEDET.  

 

Introperioden starter mandag d. 19.08.19 kl. 10.10 på Trekroner station og fortsætter to uger frem. 

Da der er mange nye studerende, der ankommer på dagen, har vi nogle specifikke ankomsttider til 

Trekroner station, som vi gerne vil have, I benytter jer af. Disse tider er: 

 

Tog fra København ankommer på 3kr. kl. 9:48 eller 10:08 eller 10:18.  

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

 

Grunden til det meget specifikke ankomsttidspunkt skyldes, at vi super gerne vil tage imod jer på 

stationen. For at vi kan finde hinanden, håber vi, at i vil tage en masse jordfarvet (også kendt som 

brunt) tøj på, da det er vores temafarve. #Bruntersejt 

 

Vi har forberedt et sprødt program til dig og dine nye medstuderende, hvor I vil blive sat godt og 

grundigt ind i alt det, uni-livet indebærer. Vi skal blandt andet introducere jer til det faglige (meget 

kort), vi skal tale om de uendelige muligheder for sociale aktiviteter på RUC, vi skal udforske campus 

(hold jer til os), vi skal mingle med de andre huse (al magt til 45.3), og så skal vi selvfølgelig feste 

sammen (med eller uden alkohol #inklusion)!!!!  

 

Fordi vi skal lave både vigtige og sjove ting, vil vi på det kraftigste anbefale dig allerede nu at rydde 

kalenderen og tage fri fra arbejde (#nemt)! Der er bred enighed i forskningen om, at det er meget 

vigtigt at få et godt socialt sammenhold med sine medstuderende. Selvom det bliver 

#DETBEDSTENOGENSINDEOVERHOVEDET, så er din introperiode langt fra alene kun spas og 

løjer, det er nede på jorden og din introduktion til det faglige og sociale på uni.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/detbedstenogensindeoverhovedet?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bruntersejt?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/inklusion?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/nemt?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/detbedstenogensindeoverhovedet?source=note&epa=HASHTAG


Vi skal også afsted på rustur, hvilket 10 ud af 10 forskere mener er højdepunktet for hele 

Introperioden!!!!!! Vi vil krydse samtlige fingre for, at du har lyst til at deltage i en jordslået weekend! 

Så sørg for at holde 25. til 28. august fri i kalenderen.  

Tilmeldingslinket er her: https://events.ruc.dk/rustur-HAB-D-2019 

 

Din optagelse har sikkert rejst en masse spørgsmål, men et gammelt kinesisk ordsprog siger, at du 

nok skal få svar på alle dem, der er relateret til din uddannelse og dit sociale liv på universitet, når du 

starter til august. Fordi dine smukke, seje, kloge og jordbundne rusvejledere skal holde lidt 

sommerferie, (arbejde - øl er jo ikke gratis) vil vi bede dig om at vente med at stille de spørgsmål, 

som du sikkert har massere af. Hvis lortet brænder (#bruntersejt) kan du dog skrive til Marie Brink 

Lunau på facebook eller mblunau@ruc.dk. 

 

Vi håber, at vores lille hilsen har givet dig sommerfugle i maven og blod på tanden. Hvis du ikke 

kan få nok, kan du følge vores helt egen ”moderjord45.3” snapchatgruppe, hvor vi vil dele 

exclusive material fra vores planlægning af din introperiode. #Follow4follow. Derudover har vi 

oprettet en facebookgruppe,“45.3 kram et 

træ”(https://www.facebook.com/groups/1237062026467698/), hvor vi vil dele informationer når 

introperioden nærmer sig, vi håber, du vil være med i klubben. 

 

Vi ses til august til #DETBEDSTENOGENSINDEOVERHOVEDET 

 

Kærlig hilsen dine fantastiske rusvejledere, 

Line, Line, Linnea, Lisa, Filip, Marie, Magnus, Helena, Jens, Peter, Isabella og Ella 

 

Ps. Hvis du ikke har gættet det, er der altså jordtema i vores hus, så udover at du skal møde op i brunt 

tøj på den første dag, håber vi, at du vil opstøve alt det jord/natur relateret tøj og merchandise, du 

ejer. Det giver creds på rusturen <33 

 

https://events.ruc.dk/rustur-HAB-D-2019
https://www.facebook.com/hashtag/bruntersejt?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/follow4follow?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/groups/1237062026467698/
https://www.facebook.com/hashtag/detbedstenogensindeoverhovedet?source=note&epa=HASHTAG

