
Hej 🙂  

 

Tillykke med din optagelse på Roskilde Universitet og velkommen til HAB-D (Som er i hus 45.3)! 

🥳 

 

Til august starter dit liv som studerende på RUC, og vi er ni imødekommende og dedikerede 

rusvejledere, der står klar til at guide dig gennem de første to uger af din studiestart, om du er 😊, 😬 

eller 😱 for at starte.  

 

Den 17. august kl.12:45 står dine rusvejledere klar på Trekroner station til at hente dig og dine 

nye studiekammerater. For at vi kan genkende hinanden, skal du tage gult tøj på – led efter andre i 

gult eller kig efter det gule banner. Det er vigtigt at du kommer til tiden, da der kommer til at være 

mange mennesker og vi skal følges fra stationen. Du kan tage en af følgende afgange:  

 

Afgang fra København H kl.12:13 à Ankomst på Trekroner st. kl.12:35 

Afgang fra København H kl.12:23 à Ankomst på Trekroner st. kl.12:45 

Eller 

Afgang fra Roskilde kl.12:19 à Ankomst på Trekroner st. kl.12:21 

Afgang fra Roskilde 12:40 à Ankomst på Trekroner st. kl.12:43  

 

Husk at tjekke om du skal bestille pladsbillet til toget. 

 

I introperioden mellem den 17/8 og den 28/8 vil dagene være spækket med aktiviteter både 

akademiske og sociale. Vi lover, at du kommer til at 😂, måske bliver du 😮 måske endda 🤯 og vi 

håber, at du er klar på at have en fest med os! 🤩 Introperioden er frivillig og du behøver ikke 

deltage i alle aktiviteter, men vi opfordrer til, at du deltager så meget som muligt. Sådan får du mest 

mulig tid til at lære dine medstuderende at kende og få en masse vigtig information om 

studiestarten. Aktiviteterne kommer til at ligge mellem ca. kl. 9 og 16 hver dag og nogle dage vil 

der være sociale aktiviteter efter 16 😉. Vi håber at se så mange af jer som muligt til alle 

aktiviteterne, men vi forstår også godt, hvis man nogle dage har brug for at arbejde eller andet.  

 



Hvis du lider af allergier, sygdomme eller andet, du mener vi bør kende til, er det vigtigt, at vi får 

det at vide hurtigst muligt 😷🤒. 

 

Det er også vigtigt, at du melder dig ind i facebookgruppen HAB D 2020 - 45.3, som du kan finde 

her. Gruppen er vores kommunikationsplatform, hvor vi deler vigtig information med jer før og 

under rusperioden. 

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Mia på tlf. 30502787 eller mhengel@ruc.dk     

 

Vi glæder os meget til at give jer den bedste studiestart og til at møde jer allesammen! 🥰 

 

Kram og kærlighed fra jeres rusvejledere  

 
Lu 🤪, Migu 😏, Thea 🤤, Anthon 😉, Frederik 🥳, Hans 🥺, Elvira 🤠, Anders 🧐 og Mia 🤓 
 
 

  
 
 


