
Velkomstbrev 

 

Velkommen til studentertiden i HAB-A 46.2, 2019! 

 

 

Har du ikke nået at få firkant, hak eller bølge i huen? Er der ingen, der 

har bidt i skyggen på din hue? Havde du forstuvet foden eller sovet over 

dig og misset festen? Blev du mega solskoldet, eller blev din vogn 

oversvømmet med regn? Eller savner du bare tiden allerede? Så frygt ej, 

studentertiden er SLET, SLET ikke forbi…. 

 

TILLYKKE med studenterhuen! You made it! SÅDAN, gymnasietiden er 

overstået, og det skal da fejres endnu en gang! Og hvordan fejres det 

bedre end med to uger i selskab med dine bedste venner - nemlig dine 

søøøøøde rusvejledere <3 Vi har samlet et hold af festeksperter og 

trænede hyggegenier, som vil sørge for, at du bliver inviteret til utallige 

af studentergilder. Det vil blive en tid fyldt med gode minder og hyggelige 

stunder, hvor vi i fællesskab vil genskabe studentertiden! Vi glæder os til 

at møde dig og være en del af en god start på Roskilde Universitet med 

venskaber for livet. 

 

Nu hvor du IGEN er blevet student, er det tradition, at du bærer hvidt tøj. 

Vi vil også blive meget glade for, hvis du vil blære dig med din 

studenterhue (eller din yndlings hvide hat), men det er ikke et krav. Så 

du skal selvfølgelig være iført hvid, så du kan finde dine medstudenter, 

når du ankommer til Trekroner Station mandag d. 19. august kl. 

10:40.  Du bliver modtaget af dine skønne rusvejledere, som står med 



det mest pragtfulde, hvide banner, og sammen vil vi starte en 

uforglemmelig studentertid.  

 

Studenterugerne (introperioden) løber fra d. 19. august til d. 30. august, 

og det vil blive nogle sjove dage i cirka-tidsrummet 10-17, hvor I vil lære 

hinanden bedre at kende. Dagene vil bestå af faglige indslag, praktiske 

informationer og sjove lege, som vil danne rammen for den vildeste 

studenterperiode. Der er selvfølgelig ingen studenterperiode uden en 

rustur, som foregår fra torsdag d. 22. august til søndag d. 25. august. 

Det bliver den bedste forlængede weekend i dit liv, så vi opfordrer på det 

stærkeste, at du deltager! Du vil ikke fortryde det.  

 

Mere information får du løbende på facebookgruppen “HAB-A 46.2 - 

RUC 2019” eller på følgende link: 

https://www.facebook.com/groups/467655157377738/about/ 

Husk at tilmelde dig, så du kan se dine medstudenter og stille spørgsmål, 

hvis du har brug for det. For yderligere spørgsmål, kan du efter d. 5 

august kontakte din rusvejleder, Albert, på denne mail: alsoth@ruc.dk.  

 

 

 

En masse bid i huen og kærlighed fra dit rusvejlederhold 

 

Albert, Amalie, Ditte, Emil, Ida x2, Josefine, Josephine, Laura, Magnus, 

Marcus, Nicoline, Olivia & Simone 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/467655157377738/about/


Så for at opsummere: 

• Introperioden varer fra d. 19. til d. 30. august. Hver dag vil variere 

lidt, men regn med at være på RUC i tidsrummet 10-17. 

• Rusturen er fra torsdag d. 22. til søndag d. 30. august. Her skal du 

forvente, at du skal tidligt afsted torsdag og er hjemme søndag 

eftermiddag ish. 

• Rusturen vil koste 550 kr. Dette dækker transport og forplejning, 

men ikke drikkevarer. I kan tilmelde jer via linket her: 

https://events.ruc.dk/rustur-HAB-A-2019 

• Vi har lavet en facebookgruppe til jer: 

https://www.facebook.com/groups/467655157377738/about/ 

• Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rusvejleder-Albert på mail: 

Alsoth@ruc.dk efter d. 5. august (da vi først går i gang med 

planlægningen her).  

https://events.ruc.dk/rustur-HAB-A-2019
https://www.facebook.com/groups/467655157377738/about/

