
Kære lystige individer !!  

 

Hjerteligt tillykke med jeres optagelse på Roskilde Universitet anno 2020 i huset 45.2 (HAB 

B). Sherwoodsskoven er netop begyndt at blomstre med de skønneste mørkegrønne blade. 

Man kan allerede nu begynde at skimte de lystige svende, som titter frem blandt de 

mørkegrønne buske og træer … Vi har samlet ni af Robin Hoods lystigste og friskeste tutorer 

fra Sherwoodsskoven til at byde jer velkommen på jeres livs rejse aka introduktion til unilife på 

RUC. I vil få indsigt i gode lifehacks, det sociale liv og de vigtige faglige ting.  

 

I skovens dybe stille ro vil I møde hinanden igennem 

mange nætter og dage med dak og leg :) De ni lystige 

svende/tutorer vil vise jer, hvor den bedste dakkejuice 

(mjød/fåremælk) skal drikkes, hvor uddannelsens pil 

skal skydes, og hvor lokummerne er.  

I kan allerede nu forberede jer på at blive ført igennem 

de mest essentielle aktiviteter såsom: skyde bue og pil, skattejagt, noget med flaskepost, stjæle 

fra de rige, give lortet til de fattige OG FÆLLESSANG/DANS <3333 

 

De ni lystige tutorer glæder sig til at byde jer velkommen på TREKRONER station d. 18 

august klokken 12.45. I kan med fordel iføre jer jeres bedste mørkegrønne outfit, så de lystige 

tutorer samt jeres nye venner kan genkende jer. Tutorerne vil stå og trippe spændt med RUC’s 

sejeste banner, hvorpå det vil være tydeligt, at I tilhører det sejeste hus 45.2.  

I linket under vil I kunne spejde jeres nye venner og orientere jer omkring jeres fantastiske start 

på RUC.  

45.2 HAB B 2020 

https://www.facebook.com/groups/700899364038320   

 

Opstår der problemer eller er der spørgsmål, er I mere end velkommen til at give lyd til Olivia 

på: Tlf: 81724397   ----- >  På fjæsen: Olivia Milo Olling  

 

Vi glæder os HELT SINDsSYGT til en dejlig intro tid med jer i august!  

!! Ses på 3kr kl 12.45 D. 18 AUGUST !! 

Det blir ordentlig ha ha xD ☺ <3  

https://www.facebook.com/groups/700899364038320

