
                                                

Kære kommende detektivassistent.  

Velkommen til detektivbureauet på RUC. Det glæder os at kunne 

byde dig velkommen i HAB-C på den humanistiske 

bacheloruddannelse på Roskilde Universitet i campus’ bedste og 

mest Suspekte hus: 46.3!  

Vi er 7 rusvejledere, der næsten ikke kan vente med at starte 

en fantastisk rusperiode med jer. Vi glæder os helt vildt til 

at modtage jer og forhåbentligt give jer den bedste start på 

RUC. Vi begynder planlægning af rusperioden i august, derfor 

må I væbne jer med tålmodighed, da informationer nok skal 

komme løbende. Ligesom resten af verden er vi også udfordret 

af COVID-19, så vi kender endnu ikke introperiodens forløb, 

men frygt ej – rusvejledningen skal nok stadig finde sted. Vi 

kæmper aktivt for at give jer den bedst mulige start på 

universitetet! Alt nedenstående information er derfor med 

forbehold for ændringer. 

Find forstørrelsesglasset frem, for i løbet af rusperioden vil I få 

forskellige praktiske informationer, faglige indslag og ikke 

mindst sjove aktiviteter, som vil bringe jer tættere sammen og 

samtidig gøre jer klogere på Hum-Bach inden den officielle 

studiestart d. 30/8. Vi vil guide jer gennem rusperioden, som 

starter d. 16/08 og vil vare til d. 29/8 med et officielt 

program, der slutter omkring kl. 17 hver dag. Dog vil vi 

foreslå at I også holder aftenerne åbne, da vi forhåbentlig 

holder caféer og fester, hvor I har mulighed for at lære 

hinanden endnu bedre at kende.  

I løbet af rusperioden vil der være det vildeste, sjoveste, og 

ikke mindst begivenhedsrige detektivseminar på øen Jegindø 

(nogle kalder det for rustur). Seminaret varer fire dage og er 

fra den 25.-28. august. Her vil I blive introduceret for basal 

brug af forstørrelsesglas, afhøringsteknikker og andre 

essentielle værktøjer for at opklare et mysterie. 

Vi melder ud på Facebookgruppen (som er linket til længere 

nede), når vi ved mere om tid, pris og tilmelding.  

 



Hvornår skal I møde op? 

Vi mødes, som nævnt, d. 16/08 kl. 08:20 på Trekroner st., hvor 

vi står klar til at følge jer til RUC. Hvis du kommer fra 

København, betyder det, at du kan tage toget fra Hovedbanen H 

mod Holbæk, der ankommer på Trekroner st. klokken 08:11 og 

hvis du kommer fra Roskilde, kan du tage toget mod Østerport, 

der ankommer på Trekroner st kl. 08:13. Hvis du ankommer i 

bil, kan du parkere ved universitetet og gå til stationen for 

at møde os der. Vi kan have parkeringstilladelser klar, til 

dem der ønsker det. I skal bare huske at skrive det til os!  

Når I ankommer, vil vi modtage jer mellem Coop Mad og Coop 

Hverdag ved stationen, hvor vi svinger med det mystifystiske 

pink HAB-C 46.3 banner. For at kunne kende hinanden beder vi 

jer tage noget pink/lyserødt tøj på. I kan allerede finde 

jeres husgruppe på Facebook under navnet HAB-C, 46.3 2021: 

https://www.facebook.com/groups/313762233610418/?ref=share hvor I 

kan tjekke hinanden ud, inden det hele går løs d. 16/08. 

Afslutningsvis vil vi opfordre jer alle til at medbringe 

håndsprit og gerne en håndcreme, eftersom hænderne hurtigt 

bliver irriterede af al den sprit. Vi er som sagt forpligtede 

til at overholde de restriktioner, der nu engang eksisterer i 

august, og vi vil gøre vores ypperste for at perioden bliver 

så gådefuld som muligt.  

Hvis du har eventuelle spørgsmål og/eller mangler 

informationer inden rusperioden, er du velkommen til at skrive 

til vores muldvarper Julie på 23654075 / julieewi@ruc.dk eller 

Simon på 29632559 / svjo@ruc.dk.  

 

Vi glæder os helt vildt til at møde jer og at lære jer at 

kende! 

 

De varmeste lyserøde hilsner fra jeres rusvejledere: Andreas, 

Cuno, Emma, Julie, Nadja, Simon og Simone. 
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