
    
  

Kære nye studerende og strandgæst!  det ser godt ud. Jeg 
sendere dig lige filen  

   

Hjerte(massage)ligt velkommen til den humanistiske bacheloruddannelse på Roskilde 
Universitet! Du er så heldig at være havnet i det bedste hus på RUC: HAB C med husfarven 
rød!  

Før undervisningen går i gang, vil vi gerne byde dig på en to-ugers strandtur sammen med 
resten af dit hus – en tur du sent vil glemme! Det eneste du skal medbringe, er dig  
selv, noget skrivegrej og en god håndcreme, til den spritudtørrede 
svømmehud. Og ja, det mener vi seriøst.   

Rusperioden vil bestå af en masse praktiske informationer, faglige indslag og ikke mindst 
sjove lege, som vil bringe jer tættere sammen og samtidig gøre jer klogere på Hum-Bach 
inden den officielle studiestart. Dagenes mødetidspunkter kan variere, men vil typisk være 
i løbet af formiddagen.  

Første gang vi mødes er d. 18/8 på Baywatch Beach, også kaldet Trekroner  
Station, klokken 07.50. Skulle du være frisk og tage cyklen, så lad den stå ved 
Trekroner Station. Ankommer du på vandscooter eller i bil, kan du parkere ved 
universitetet og gå få minutter til stationen og møde os der.   

Ved stationen vil vi lade HAB C's røde badeflag vaje smukt i den friske havbrise mellem 
Coop Mad og Coop Hverdag, så du nemt kan finde os og blive modtaget. Du kan med fordel 
tage noget rødt tøj på, så vil du allerede kunne opdage nogle studiekammerater på 
vejen. Vi anbefaler helt klart at følge farvetemaet!   

Vi har allerede nu oprettet en facebookgruppe til jer, der hedder HUS HAB C (46.3) PÅ 
STRANDEN I 2020. Her kan I kan begynde at spejde efter hinanden. Vi vil derudover 
poste vigtige informationer derinde! Linket er:  
https://www.facebook.com/groups/549051139098634/  

Hvis du kommer for sent, farer vild, har uafklarede spørgsmål eller mangler informationer 
inden og under rusperioden, så frygt ej, vi her i Ruslingewatch er der for dig! Du kan altid 
skrive til kontaktpersonerne eller stille spørgsmål i facebookgruppen.  

Nu er det eneste du skal gøre at finde det røde badetøj, det røde håndklæde og de røde 
badevinger frem og forberede dig på en strandtur du aldrig kommer til at glemme!  

De varmeste hilsner fra Ruslingewatch-holdet: Asbjørn, Christoffer, Ditte, Julie, Kamma, 
Malika, Milo, Nadia, Oliver & Oskar!  

  

 
  
    
  



  

  

_________________________________________________________ 
Forbehold for ændringer på grund af corona  

Når vi sidder her på stranden og skriver ud til dig, er vi desværre stadig påvirket af 
coronavirussen. Det betyder, at mødetidspunkter, mødedage, arrangementer og rusturen 
kan blive flyttet eller ændret. Derfor er det virkelig vigtigt, at du går ind på facebooksiden, 
og følger med i de opdateringer og oplysninger, som vi vil bringe i løbet af sommeren.  

______________________________________________________________  

Sad badehætten lidt for stramt så du mistede fokus? Her er det vigtigste:  

- Velkommen til hus 46.3 (HAB C), hvor du vil komme under vores badevinger    
- Mød på Trekroner st. d. 18/8 kl. 07.50  
- Jeres farve er rød, så husk at bære farven den første dag, så vi kan se dig i bølgerne   
- Meld dig ind i Facebookgruppen: HUS HAB C (46.3) PÅ STRANDEN I 2020, 

hvor der vil komme flere baderegler op hen over sommeren!   

 _____________________________________________________________  

Kontaktpersoner når ulykken er ude:   

Kamma. Tlf: 31121253. E-mail: kasw@ruc.dk  

Christoffer. Tlf. 30111541. E-mail: chrifra@ruc.dk 


