
Kære Ruslinge, 

 

Nu er der ikke længe til, at I skal starte på Roskilde lærdomsanstalt Universitet. Den første dag i jeres 

tid som universitetsstuderende er mandag d. 16. i høstmåneden august. For at vi kan kende hinanden, 

bedes I møde op i gule mamelukker noget gult, så vi kan kende jer og I kan kende hinanden. Derudover 

kan I kigge efter fanen flaget med teksten ”NAB 21”. Hvis I ankommer i automobil bil, er der 

mulighed for parkering nede ved universitetet på den trækstolpe parkeringsplads, der hedder P1, som 

ligger lige foran bygning 26 & 27. https://ruc.dk/find-vej-til-og-paa-roskilde-universitet  

 

Hestevogn tog fra København H:  mod Sorø ankomst klokken 08:33 

Flyvende bil tog fra Roskilde St.: mod Østerport ankomst klokken 08:52 

 

Introperioden er planlagt med henblik på at introducere jer til hinanden, samt studielivet på RUC. Da vi 

mener dette er enormt vigtigt, varer introperioden dimidium mensis to hele uger. Vi opfordrer til at 

holde de to uger fri fra morgen til aften, så I kan deltage i alle de fede prøvelser aktiviteter.  

Vi vil gerne lige gøre opmærksom på, at en lærd mand professor fra RUC er i gang med at bygge en 

tidsmaskine. Han er kendt for at skabe Ragnarok nogle problemer – så vi er meget spændte på hvordan 

det kommer til at gå! 

 

I midten af de to introuger vil der være planlagt et plyndretogt en rustur som i allerede nu kan tilmelde 

jer. Det kommer til at koste 550,- og vil være 4 dage løbende fra d. 22. august til og med den 26. 

august, fyldt med latter gode grin og højt humør.  

 

Kontaktpersoner 

Maj Kamille Møller Nielsen  Nikoline Erland Jensen 

30237047    23214939 

majkamillemol@hotmail.com  nerland@ruc.dk  

 

Der er oprettet et tidsskrift en Facebookgruppe, hvor der undervejs vil blive delt notitia informationer, 

hvorfor vi opfordrer jer til at blive medlem. I den kan I også stille spørgsmål, dele hymner sange, og 

https://ruc.dk/find-vej-til-og-paa-roskilde-universitet
mailto:majkamillemol@hotmail.com
mailto:nerland@ruc.dk


generelt komme i kontakt med hinanden og herudover vil vi også bruge denne gruppe til at dele 

information med jer. 

NAB 27.1 - RUC 2021 

 

Kors i hytten hold kæft, hvor vi glæder os til en kodyl sygt fed Rusperiode, det bliver et symposium en 

fest! 

 

De bedste hilsener fra jeres Rusvejledere 

https://www.facebook.com/groups/3898910150162073/

