
 

Velkommen til Nytårsaften i Humtek A!  

Var din nytårsaften i år lidt anderledes end den plejer? Hvis corona også fyldte lidt for meget hos dig, 

så frygt ej! Lad Humtek komme dig til undsætning! Nytårsaften hopper vi ind i det nye år. Nu skal I 

starte på et nyt kapitel i jeres liv. I starter nemlig på Roskilde Universitet! For at hylde det nye, 

spændende, fede, fantastiske, som I har i vente, vil vi lave ét kæmpe hop ind i det nye uniår!  

Nytårsaften er blevet til nytårsuger! I skal være klar på at få en masse fede oplevelser og møde nogle 

fantastiske mennesker. Fra den 16.-27. august, har vi – jeres eminente rusvejledere – nemlig planlagt 

en hel masse, der skal forberede jer både socialt og akademisk til jeres nye uddannelse. Vi er en 

gruppe dedikerede RUC studerende, der bruger hele august måned på at give jer den bedst mulige 

start på jeres tid på RUC. Det sociale liv er især vigtigt på RUC for dit videre studie, fordi uddannelsen 

bygger på rigtig meget gruppearbejde. Vi vil derfor virkelig opfordre jer til at deltage så meget som 

overhovedet muligt i det, vi har planlagt til jer! 

Os i Humtek A glæder os til at møde jer og byde jer velkommen til en masse fede oplevelser på RUC! 

Og hvilken bedre måde at gøre det på end at hygge og fjolle en masse med jer i de kommende 2 

uger <3 <3 <3 I skal møde op på Trekroner station i jeres fedeste grå outfit, og så ellers fyre den op 

med accessories á la nytår, gerne i så mange vilde farver som muligt! I skal møde op til jeres første 

dag d. 16 august klokken 8:00. Toget fra København H (retning mod Sorø) ankommer på Trekroner 

st. klokken 7:57. Toget fra Roskilde (det der kører mod Østerport) ankommer på Trekroner st. 

klokken 7:52.  

Her på RUC eksilerer vi i at danse en masse. Og når nu vi fejrer nytår med jer, vil I blive mødt med 

nedenstående, lækre remix, bare til jer! Når I ankommer på stationen og ser vores flotte, grå flag kan 

I ikke undgå at høre denne sang - så kom og join festen, og vi vil lære jer nogle syge dance moves. 

 

    

 

Vi skal også på rustur sammen! Den kommer til at forløbe sig fra d. 19.-22. August, og vi skal til 

Kramnitze, Lolland. For den sølle pris 550 kr. får I dækket transport, mad og indkvartering for turen. 

Vi skal afsted sammen med de andre Humtekhold - også kaldet huse på RUC - så det er en perfekt 

mulighed for at lære endnu flere folk at kende.  



 

Vi har derudover også lavet en facebookgruppe, hvor vi sender vigtigt information ud til jer før, 

under og efter introperioden. Tilmeld jer gerne gruppen hurtigst muligt: 

https://www.facebook.com/groups/232248508673906/ Vi kommer også til at sende det præcise 

tidspunkt, I skal møde op på stationen, ud her! 

 

HAPPY NEW YEAR, HAPPY NEW RUSLING!  

 

 

 

 

Vær Velkommen Herrens År (2020 Remix) - Gud Bevare Danmark! 

 

Vær Velkommen Herrens År (2021 Remix) ft. Hendes Majestæt - Godt Nytår 

https://www.facebook.com/groups/232248508673906/
https://www.youtube.com/watch?v=-dU2WzLnfB4
https://www.youtube.com/watch?v=wYpHH3ZlJEM&ab_channel=FiksFiks


 

Vær vor gæst, kom til vores nytårsfest!  

Mød en masse nye venner, gode vibes vi sender!  

Kom i grå, så får vi festen op og stå!  

Corona eller ej, vi skal hygge dig og mig! 

Mød på stationen i grå, og vi vil mod RUC sammen gå!  

Tag dit gode humør med, og så går vi afsted!  

GUD BEVARE DANMARK! Og GUD BEVARE RUSLINGE! 


