
Velkommen på øen! Velkommen på ekspeditionen! 

 

En uanet mængde af kvinder, mænd, og andre køn, er snart på vej ud til det efterhånden nu 

legendariske Roskilde Universitet i Trekroners gigantiske lysegrønne jungle. 

Aldrig, og vi mener aldrig, har vi forberedt en så fed ekspedition som i år. Velkommen til Ruslinge-

ekspeditionen 2021! 

Her vil I blive udsat for prøvelser hidtil ukendt for mennesket, og I vil teste få testet jeres 

overlevelsesskills. Disse overlevelsesskills vil tjene jer godt på jeres senere kommende Rustur, og i 

jeres senere akademiske øarbejde på RUC.  

Vi, jeres ekspeditionsvejledere, har brugt uhyre lang tid på at forberede jeres ekspedition og 

efterfølgende integration i stammesamfundet HAB-B 45.2.  

Vi er jeres ekspeditionsvejledere [Lauritz, Olivia, Olivia, Annika, Frederik, Simon, Jacob, Katrine, 

Gabriella], og vi glæder os über meget til at teste nye lysegrønne vande med jer <33 

Selvom vi befinder os i den dybeste lysegrønne jungle, har corona også fulgt med hertil, så husk at 

overholde alle regeringens megafede retningslinjer og tag en håndsprit under armen. 

I modsætning til andre TV-versioner af øekspeditioner, byder Trekroners lysegrønne jungle hverken 

på krybdyr eller diabolske værter. Derimod er her søde vejledere, indhegnede får og glubske svaner.  

Ekspeditionen starter d. 16/08 klokken 08:00. Mød op på Trekroner Station.   

Afgang fra København H mod Sorø → Ankomst på Trekroner St. klokken 07:57 

  

Eller afgang fra Roskilde St. mod Østerport →Ankomst på Trekroner St. 07:52 

 

Ps. Vi er søde. Alt er hyg. Det er ikke en reel overlevelsestur. Bare mød op i dit svedigste 

Robinson/du-har-nok-regnet-farvetemaet-ud-tøj (lysegrøn), så vi ved, at I rent faktisk tilhører 

verdens svedigste Ruslinge-ekspedition!   

 

Mere info følger; så join lige Facebookgruppen: 

https://www.facebook.com/groups/176410137744461 

 

Hvem er jeres kontaktperson, hvis I sidder med spørgsmål til ekspeditionen?  

Lauritz har et telefonnummer, som I kan skrive på: 41428902 

 

Ej fuck vi glæder os til at se jer guysss 


