
Kære nye ruc’er! 
 

Velkommen til dit nye hold: SAB-A og velkommen til rusvejledningen 2019! 

 

Du kan nu se frem til dit livs rejse, som vi glæder os til at være en del af. Det bliver en rejse med en masse 

nye minder og venskaber. 

 

Rejsen starter på Trekroner station d. 19/8 klokken 11:00.  

 

Du skal selvfølgelig medbringe din håndbagage, som skal indeholde de 3 s’er; 

solcreme, solhat og solbriller! Ydermere kan du medbringe en madpakke til turen 

eller penge til at købe mad i løbet af dagen.  Rejsen går mod de varme lande i 

”Sammersumpen”, hvor dresscoden er farven gul. Det er vigtigt, at du har iført dig 

i noget tøj med farven gul, så du kan kende dine Fellow rejsekompangoner, og så vi 

som rejseguides kan se, at du hører til vores rejsehold.  

 

Afgang til jeres livs rejse går fra Københavns hovedbanegård med ankomst til Trekroner 

kl: (10:48 / 11:08 og ankomst fra Roskilde kl: 10:41 / 11:11. Hvis du ankommer før 

ovennævnte mødetidspunkt, så kontakt en af de primære rejseguides, så finder vi dig! (se 

nedenstående kontaktoplysninger).  Hvis du, imod alle odds, bliver forsinket (alle ved jo 

at DSB altid kører til tiden), bedes du også opdatere en af de primære rejseguides. Når du ankommer til 

destinationen, skal du kigge efter SAB-A´s fane, hvor du vil finde en masse rejseguides i bøllehatte, der er 

klar til at tage godt imod jer.   

 

Introperioden strækker sig fra d. 19/8 til d. 30/8. Vi anbefaler at deltage i så meget som 

muligt - det bliver så sjovt! Som udgangspunkt er der lagt program fra 10:00-17:00 

mandag til fredag i den ovenstående periode. Dog skal der tages forbehold for ændringer 

ift. sociale arrangementer, faglige oplæg mm. Dette vil vi selvfølgelig informere jer om 

løbende.  

      

 

 



Som en del af din fabelagtige rejse, skal vi selvfølgelig også på rustur!!!  

 

Denne rejse indeholder en masse sociale og faglige arrangementer, så vi håber, du har 

lyst til at deltage. Rusturen løber fra d. 22/8-25/8 og destinationen er intet mindre 

end 5-stjernede Jegindø. Du kan tilmelde dig ved at bruge nedenstående link. Sidste 

tilmelding er allerede d. 19/8 kl. 14, hvorfor vi håber mange af jer har tilmeldt jer 

allerede inden studiestart. Hvis der er nogen spørgsmål vedrørende rusturen, er I 

velkomne til at skrive til en af nedenstående rejse guides.  

 

Link til tilmelding: https://events.ruc.dk/rustur-SAB-A-2019 

 

Ydermere bedes du tilmelde dig Facebook gruppen: “SAB-A - Charterrejse”. Her vil vi dele en masse 

vigtige informationer, så sørg for at du er en del af denne gruppe allerede inden studiestart. Linket til 

facebookgruppen er: https://www.facebook.com/groups/347183449327418/ 

 

 

Vi glæder os til at se jer og håber i glæder jer til at komme på en rejse, som i aldrig vil glemme! 😊 

  

 

Primære rejse guides:  

 

Katja T. Holten-Jensen 

Mail: Katja@holten-Jensen.dk 

Mobil: 60 84 63 12  

 

Maja Andreasen  

Mail: majase@live.dk  

Mobil: 29679170 

 

Ps. Vores arbejde som rejseguides starter først d. 1/8. I skal derfor ikke forvente svar på jeres henvendelser 

før dette.  
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