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Du er blevet blåstemplet! 

 

Tillykke, du er hermed blevet optaget på 

den samfundsvidenskabelige 

bacheloruddannelse på Roskilde 

Universitet! 

Hvad vil det så sige at være blåstemplet? 

Nogle vil mene, at det er evnen til at 

holde et stabilt niveau, som kun 

midtbanedynamoen bestående af Thomas 

Gravesen og Stig Tøfting har præsteret, 

andre vil mene det betyder, at du lever 

op til FN’s 17 verdensmål om en bedre 

fremtid, og en helt tredje part vil nok 

argumentere for, at du blot har et blåt 

stempel på din højre hånd fra fredagens 

eskapader på A-bar. Vi kan afsløre, at 

disse tre definitioner alle er forkerte. 

En blåstempling betyder ganske enkelt, 

at du har fået lov til at starte i hus 20.2 

på Roskilde Universitet. 

At starte på RUC er et privilegium i sig 

selv, men den ypperste blåstempling er at 

få lov til at starte i hus 20.2, hvor vi 

kalder os for SAB-B. Kun en udvalgt 

skare har været her før dig, og de har 

alle sat deres præg på denne institution, 

som du nu er ved at blive indviet i. Det er 

fodspor få har fået lov til at følge, og du 

får nu muligheden for at være med til at 

præge institutionen fremover og til evig 

tid. At være blåstemplet betyder ikke 

blot, at du er accepteret, det betyder, 

at du er udvalgt til at være en del af den 

diskurs skabende elite i Trekroner og 

omegn. Dette er et hverv, der skal 

varetages med den allerydmygste form 

for respekt, da der vil blive set op til dig 

fra mangt og mange, eftersom at være 

blåstemplet ikke blot betyder, at du er 

accepteret, det betyder, at du er 

klassificeret som en af de bedste. Dette 

ansvar er svært at besidde, hvorfor at 

du hermed bliver inviteret til et grundigt 

introduktionskursus. 

 

Dette kursus vil foregå i perioden fra 

mandag d. 19/08 til og med fredag d. 

30/08. 

 

Den 19/08 vil være en dag fyldt med kaos 

og en masse andre kursister, der også vil 

ankomme til Trekroner samtidigt med 

dig. Derfor anbefaler vi på det 



kraftigste om, at du tager et kig i 

garderoben, og finder de mest blå 

klæder du ejer og ifører dig dem. Hvilke 

former for klæder er i og for sig 

underordnet, så længe du selv kan 

blåstemple dit outfit for dagen. Mandag 

d. 19/08 vil du skulle møde op på 

Trekroner Torv (lige ved siden af 

Trekroner St.) kl. 11.00, hvor vi i 

fællesskab vil forsøge at finde vej til det 

forjættede land kendt som hus 20.2. 

Hvis du ikke helt kan finde os, kan I altid 

gå over til de andre rusvejledere, som er 

nemme at genkende på deres ens farvet 

T-Shirts og logoet af en Vaskebjørn. 

 

Gennem hele perioden vil du blive 

introduceret til livet på det mest 

blåstemplede universitet i det danske 

rige, hvor du vil lære at skulle omgås med 

individer, der desværre ikke har kunne 

opnå den samme klassificering som dig. 

Det betyder, at du vil skulle påregne at 

spendere det meste af din tid i disse 

uger i selskab med alle andre ny-

blåstemplede individer. Det vil kræve en 

større tilvænning, hvorfor at der vil 

være et fastlagt program, hvilket i får 

udleveret på den første dag, hverdagene 

foregår hovedsageligt mellem kl 9 og 17. 

Efterfølgende vil der være lagt op til 

socialt samvær, hvor der vil være 

mulighed for at erhverve sig drikkevarer 

af mere eller mindre blåstemplet 

karakter, indtil man føler dagen kan 

blåstemples, og det er tid til at sætte 

kursen mod de hjemlige gemakker. 

Herudover vil der være enkelte dage, 

hvor der vil være heldagsarrangementer. 

Ydermere er der også indlagt en 

ekskursion, hvor vi drager til en lokation, 

der er omgivet af blå elementer for at 

kunne blåstemple, hvad det egentlig vil 

sige at påbegynde et liv som blåstemplet 

RUC-studerende. Denne seance vil 

foregå i perioden fra d. 22/08 til d. 

25/08. 

 

Hele dette forløb skal ses som en 

forberedelse til din uddannelsesstart på 

Roskilde Universitet. Der vil både være 

fagligt og socialt indhold, og det er ment 

som en generel og bred introduktion til 

dit studieliv. Det skal understreges, at 

rusperioden på ingen måde er 

obligatorisk, men vi anbefaler på det 

kraftigste, at du sætter tid af til at 

deltage i så meget af perioden som 

overhovedet muligt, da det er en unik 

mulighed for at lære dine nye 



medstuderende at kende, samt at blive 

klædt grundigt på til de udfordringer du 

kommer til at støde ind i som ny 

studerende på RUC. 

 

RUS-tur ligger i perioden fra d. 22/08 

til d. 25/08. 

 

Rusturen kommer til at foregå på 

Jegindø, og bare rolig, vi skal nok sørge 

for at du bliver fragtet trygt og godt, 

både frem og tilbage. 

Turen kommer til at koste 550 kr., 

hvilket inkluderer alt undtagen 

drikkevarer. 

Det er vigtigt at du tilmelder dig turen 

senest d. 19. August kl. 14 på følgende 

link: 

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

 

Udover RUS-turen så vil der også være 

sociale arrangementer på campus og i 

Roskilde by, hvor vi selvfølgelig også 

opfordrer til, at du deltager. De fleste 

arrangementer kommer til at have 

karakter af en hyggelig bar, hvor der er 

mulighed for at lære hinanden at kende 

over en cola/tuborg/cocio/postevand, 

eller hvad man nu ellers skulle være til. 

Vores bar vil have yderst fordelagtige og 

studievenlige priser, men du skal nok 

forvente at komme til at bruge et mindre 

beløb i løbet af RUS-perioden. Hvor 

meget vil selvfølgelig være meget 

individuelt, men hvis du tager med på 

RUS-tur og deltager i de fleste sociale 

arrangementer, så vil et realistisk bud 

nok lyde på mellem 1000 og 1500kr 

udover betaling for RUS-tur. 

Vi, dine rusvejledere, glæder os utroligt 

meget til at se dig mandag d. 19/08 kl. 

11.00 på Trekroner Torv, du vil kunne 

kende os på den blå fane. 

 

Hvis du, ligesom os, ej heller kan vente, 

så er der oprettet en Facebook-gruppe: 

 

https://www.facebook.com/groups/355

207308499134/ 

 

Formålet med denne facebook gruppe er, 

at vi vejledere kan kommunikere og 

videregive informationer til jer, men 

også så i senere i uddannelsesforløbet 

kan dele informationer med hinanden 

angående jeres studie. Indtil vi rammer 

de sidste to uger i august, så vil der fra 

os vejledere være relativt stille i 

Facebook-gruppen. 

 

 

https://events.ruc.dk/rustur-SAB-B-2019
https://www.facebook.com/groups/355207308499134/
https://www.facebook.com/groups/355207308499134/


I tilfælde af eventuelle spørgsmål eller 

forvirring vil der være muligt at 

kontakte Vejleder Niels eller Sofie til 

opklaring og hjælp til eventuelle 

problemer. 

Email: nhjb@ruc.dk / saua@ruc.dk 

Tlf.: Niels 27118729  

Tlf.: Sofie 20 548661 

Der vil blive svaret på mails indenfor et 

enkelt døgn eller to, email er også det 

anbefalede kommunikationsmiddel. Hvis 

du har akutte spørgsmål er det muligt at 

kontakte os telefonisk mellem 10-17 de 

fleste dage om ugen, og hvis du ikke får 

kontakt med det samme, så ringer vi 

selvfølgelig tilbage hurtigst muligt.  

 

Tilbage er der bare at sige, at vi glæder os utroligt meget til at se dig, og vi håber, at 

vi får en helt igennem blåstemplet RUS-periode sammen! 

 

Kærlig hilsen dine rusvejledere 

Adam, Albert, Julie, Line, Marc, Mathilde, Mika, Morten, Niels, Peter, Simon og Sofie 
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