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Kære dejlige, nye, lysegrønne studerende - jordboere og andre livsformer 

                     

Hjerteligt velkommen til den humanistiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, 

HAB C! Det grønneste og det bedste hus 46.3 i hele galaksen. Vi er 11 rusvejledere, der ser 

frem til at starte en fantastisk introperiode med dig mandag den 19. august klokken 10:40 

på Trekroner ST 

Vi glæder os helt vildt til at modtage dig og dine medstuderende og give jer den bedste 

start på RUC. introperioden vil bestå af en masse praktiske informationer, faglige indslag 

og ikke mindst sjove lege, som vil bringe jer tættere og samtidig gøre jer klogere på Hum-

Bach inden den officielle studiestart den 2. september. 

                     

Vi vil guide jer igennem introperioden, som vil vare til den 30. august med et program, der 

slutter allersenest kl. 17 – mødetidspunktet kan variere, men det vil oftest være et sted 

mellem kl. 9-10. Efter det afsluttede program holder vi caféer og fester, hvor I har 

mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende. Derudover har vi planlagt en virkelig 

lækker rustur fra torsdag den 22. august til søndag den 25. august, som vil koste 550 kr.  

I kan tilmelde jer rusturen via følgende link: https://events.ruc.dk/rustur-HAB-C-2019 

Tilmeldingen til rusturen får I mere at vide om, når vi ses på RUC til august. Vi opfordrer 

virkelig til, at I tager med på denne tur, da den virkelig ryster jer sammen og skaber et 

unikt sammenhold i jeres hus, men turen er selvfølgelig valgfri. Flere informationer om 

turen følger, når I starter! 

 

Vi vil også klart anbefale, at du tager aftenen fri den 21. august, da vi skal kæmpe mod de 

andre jordboer i diverse kampe om galaksen og redde civilisationen, som du kender den.  

 

Vi mødes som nævnt mandag den 19. august ved AREA51 AKA Trekroner Station kl. 10:40. 

Hvis du kommer fra København, betyder det, at du kan tage toget fra Hovedbanegården 

mod Slagelse, Med ankomst . 10:38 – 10:48 og hvis du kommer fra Roskilde kan du tage 

toget mod Østerport med ankomst kl. 10:41 Skulle du være frisk og tage cyklen, så lad den 

stå ved Trekroner Station. Ankommer du i UFO eller 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 HAB C’s smukke lysegrønne banner. For at kunne kende hinanden beder vi 

jer tage lysegrønt tøj på. På den måde kan I kende jeres studiekammerater allerede på vej i 

toget og i løbet af dagen. Det kan klart anbefales at finde noget.  

https://events.ruc.dk/rustur-HAB-C-2019
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Du kan allerede nu finde din husgruppe på Facebook under navnet HAB C 46.3 - RUC 

2019, hvor man kan tjekke hinanden ud, inden det hele går løs den 19. august. Det færdige 

program for introperioden vil også blive offentliggjort på denne side senere.  

Linket er: https://www.facebook.com/groups/656244834788347/  

 

Hvis du kommer for sent, farer vild, har eventuelle spørgsmål og/eller mangler 

informationer inden og under introperioden, er du velkommen til at ringe eller skrive til 

Emma på 53617017 / emstsc@ruc.dk eller Andreas på 25331954 / krieg@ruc.dk. De vil 

besvare alle jeres henvendelser mellem den 5. – 30. august. Ellers er Facebook gruppen 

også et oplagt sted at stille spørgsmål. Et mere præcist program kommer ugen op til 

introperioden, så det behøver I ikke spørge efter - det lander hurtigst muligt ;) 

                     

Så hold på tentakler og eventuelle hjerner, og gør jer klar til en rejse, som I sent vil 

glemme.  

 

De bedste rumvæsenshilsner fra moderskibet; Andreas, Emma, Kamma, Kasper, Laura, 

Lars, Maj, Maria, Sofie, Timmo og Vanja. 

 

Vi kommer med fred og glæder os til at se jer <3 

 

 

VIGTIGSTE PUNKTER I ET QUICK RECAP: 

• Mød os på Trekroner Station kl. 10.40 

• Tag noget lysegrønt (tøj) på!! 

• Aflys alle planer den 22. -25. august  

- Du skal på rustur ;) 

• Find dit holds Facebookgruppe:  

HAB C 46.3 - RUC 2019  

 - Her kommer program senere 

• Spørgsmål? Læs brevet igennem  

- Hvis ikke du finder svaret kontakt Andreas eller Emma 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/656244834788347/
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Et lille digt fra os til dig <3  

 

Ved Trekroner Station er hvor vi mødes 

den 19. august er der det sker 

Der er ingen tvivl - nye venskaber vil fødes 

når rumvæsner fra alle planeter mødes her 

 

Mellem butikkerne vi står med åbne arme 

Den 19. august og vær der præcis 

Måske dine håndflader er lidt varme 

men vi vil gøre det nemmere med leg og fnis 

 

Tag det flotteste lysegrønne outfit på 

og husk den store ja-hat 

Nogle fantastiske minder du snart vil få 

Når vi hygger til det blir’ nat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt information er jo altid vigtigt at få 

så I kan forberede jer derhjemme 

Vi er sikre på at I vil huske og forstå 

at der nu kommer vigtige datoer I skal gemme 

 

Onsdag d. 21 er der rumrejse hele dagen 

sæt allerede kryds i kalenderen nu 

Vi skal dyste mod andre nye det er sagen 

det ville glæde os hvis I komme ku’ 

 

Rusturen er det næste store som huskes skal 

22. - 25. august finder det sted 

Det bliver sjovt men det er eget valg 

vi opfordrer dog virkelig til at I tager med 

 

Vi glæder os meget til at møde dig 

Og vi håber at du er klar til start 

De største hilsner fra gruppen og mig 

Vi ses i august lige om snart ;) 

 

 

Kys og kram rusvejledningen xoxo 

 

 


