
Kære kommende studerende på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. 
 

Vi glæder os for sindssygt til at møde jer d. 19/08 på Trekroner Torv, som er pladsen foran 

stationen kl. 11:30. Der er MANGE nye studerende, og for at vi kan kende forskel på 

hinanden, skal hvert hus møde op iklædt hver jeres farve. I skal møde op i ORANGE (farven 

over dem alle <3). 

Vi har brugt sommeren på at planlægge et to-ugers introforløb, hvor der vil ske en masse 

spændende aktiviteter. Noget af det vil være af faglig karakter, som har til formål at klæde jer 

bedst muligt på til livet som studerende. Andre og ligeså vigtige aktiviteter handler om, at I 

skal få det sjovt og godt med hinanden og få en god social base i jeres hus. De fleste dage 

vil slutte klokken 17 med mulighed for at blive efterfølgende og være social med jeres nye 

medstuderende (og evt. drikke et par øl eller sodavand).  

Vi anbefaler af erfaring, at man ikke planlægger meget arbejde i perioden, da der er mange 

nye indtryk i løbet af dagene. Vi anbefaler især, at man har fri onsdag d. 21., da der vil være 

et grineren program til hen på aftenen, og igen d. 28.-31. august, da det er datoerne for 

RUSTUUUUR! 

Turen går med bus til Jegindø i skønne Nordjylland og vil koste 550. DET BLIVER MEGA 

NICE! Det er tilmed også en rigtig god mulighed for at få skabt nye stærke bånd, som ikke 

kun kan bruges privat, men også skolerelateret ved fx gruppearbejde. Vi anbefaler, at I tager 

med og har en fest med alle jeres medstuderende og os! 
Deadline for tilmelding til årets rustur er d. 25 aug. Kl. 14 og det kan gøres ved nedstående 

link. 

https://events.ruc.dk/rustur-SAB-D-2019 

Der er oprettet en Facebook gruppe (“SAB D 2019. Blok 22.2"), hvor I kan stille spørgsmål til 

os og til hinanden. På gruppen vil informationer også blive givet fra os til jer. 

Link til gruppen: https://www.facebook.com/groups/693899644421990/ 

Man vil også kunne henvende sig til cambund@ruc.dk eller SMS til tlf. 29 63 51 23. 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at vejledningsperioden først starter fra den 5. august, og vi 

vil derfor ikke besvare spørgsmål eller henvendelser før. 

 

Største hilsner, 

Jeres lækre rusvejledere ;* 
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