
Velkommen til vores love-bubble, 44.3/HAB-E! 
Kære kærlighedsmakroner, rigtig hjertelig velkommen til RUC! 

I inviteres hermed til jeres introforløb! 

 

I kan forvente to uger fyldt med kærlighed, lange blikke, sommerfugle der 
basker i maven og, ikke mindst, de mest elskværdige vejledere i hus 

44.3. De to uger ligger fra d. 16.-29. august. 

 

Følelsen af at starte på RUC, er lidt ligesom en forelskelse. Adrenalinen 
pumper, nervøsiteten giver dig fugtige håndflader, og de vildeste oplevelser 

ligger lige om hjørnet! 

Det er ligegyldigt om du elsker din kat, dine planter, dig selv eller 
hele verden – her er der plads til alle slags kærlighed! 

  

Kærlighedens farve er jo som bekendt rød, så derfor ønsker vi selvfølgelig at 
I alle tropper op i rødt tøj, eller noget med hjerter på, så vi alle kan 

genkende hinanden. 

 

Vi mødes på Trekroner station d. 16. august kl. 09:20 

Toget fra København (mod Holbæk) ankommer på Trekroner st. kl. 09:11. 

Toget fra Roskilde (mod Østerport) ankommer på Trekroner st. kl. 09:13. 

 

I behøver ikke at medbringe andet end jeres bedste humør, en masse 
kærlighed, en madpakke og lidt at drikke. 

Undgå at tage brandfarligt tøj på - gnisterne vil flyve som aldrig før, 
når I træder ind gennem RUCs porte. 

 

 

  



Det er vigtigt for os at sige, at introforløbet ikke obligatorisk, dog anbefaler vi 
på det kraftigste, at man dukker op alle dage. Det skyldes, at RUC’s 

uddannelsesmæssige profil omhandler projektarbejde, som udføres i grupper. 
Derfor er det essentielt at lære sine studiekammerater at kende 

inden gruppedannelsen. 

 

Desuden er introforløbet superhyggeligt, og giver jer den bedste start på både 
det akademiske- og sociale liv på RUC. 

Vores vigtigste opgave som tutorer, er at 
gøre introforløbet til en mindeværdig tid for jer, som studerende på RUC. 

  

Rusturen vil forekomme fra d. 25.-28. august, og nærmere info vil 
forefindes på et senere tidspunkt. I bedes dog, allerede nu, at sætte kryds i 

kalenderen, så der er så mange som muligt, der kan være med til de 
kærlige festligheder. 

En sådan kærlighedsoplevelse er desværre ikke gratis, fornøjelserne vil koste 
den nette sum af 550 kr. Dette inkluderer tre overnatninger, mad alle dage, og 

indlogering på et smukt kærlighedshotel i Jyllands smukke natur! 

Vi håber at alle kan deltage på disse datoer, da det virkelig er en 
oplevelse, man ikke ønsker at være foruden. 

Skulle det ske, at du skal på arbejde en enkelt dag, kommer senere end 
den 25. eller tager før afsted, så hiv fat i en af dine rusvejledere, så finder 

vi ud af det hele. 

  

De kærligste hilsner, 

Kærlighedsguruerne fra 44.3. 

Silas, Jeanet, Mathilde, Mie, Mikkel, Daniel, Emil og Malika 

  

Vi vil løbende komme med informationer omkring studiestarten I vores 
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1093200851179920/ 



Vi gør opmærksom på, at det eneste drug I må tage er 
kærlighed, men der serveres alkohol efter kl. 16. Dog kan vi 

alle være ‘drunk on love’ indtil første udskænkning! 

Hvis du er under 18, skal vi dog have dine forældres skriftlige tilladelse, før 
du må drikke alkohol. 

  

Har du spørgsmål, eller er der noget, som vi skal være opmærksomme 
på, bedes du kontakte nedenstående kontaktpersoner pr. mail eller telefon:  

 

Jeanet: E-mail: jescku@ruc.dk Tlf: 60544667  

Daniel: E-mail: dakj@ruc.dk Tlf: 60710108 

Malika: E-mail: maskli@ruc.dk Tlf: 42723973 

  

 

  

TLDR:  HVORFOR DELTAGE? 

© I hører til i hus 44.3/HAB-E.  

© Vi mødes d. 16. august kl. 09:20 
på Trekroner st.  

© Introforløbet er d. 16.-29. august.   

© Hav noget rødt tøj eller noget 
med hjerter på, så vi kan finde 
hinanden.  

© I skal ikke tage computer med den 
første dag.  

© Rustur er d. 25.-28. august, så 
sæt kryds i kalenderen!  

© Der kommer løbende 
flere informationer 
på facebookgruppen.  

© Kendskab til campus  

© Introduktion til RUC’s IT-systemer  

© Introduktion til RUC’s studiemiljø  

© Studiekortsoprettelse   

© Introduktion til dit studie  

© Venskab for livet  

© Masser af kærlighed  

 



  Kort fra Trekroner st. til 44.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OBS:  

  Der er pt byggearbejde foran bygning 44.3, så vi anbefaler at følge den blå rute til huset      
  hvis man er gangbesværet eller andet.  

 


