
 

 

Velkomstbrev til SAB-A introduktionsforløb 2021 

 

Velkommen til Trekroner rehabiliteringscenter og fængsel for førsteårselever  

 

Tillykke. Du er hermed blevet optaget på Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse på 

Roskilde Universitet!  

 

Du har måske brugt meget af det sidste års tid på at føle dig indespærret under Corona-lockdown. 

Det er derfor en ære at byde dig velkommen til dette rehabiliteringscenter, hvor du endelig kan 

blive luftet i Trekroner fængselsgård og møde dine medindsatte! Vi har hørt rygter om, at orange er 

det nye sort, så vi vil derfor opfordre dig stærkt til at iklæde dig denne smukke farve under dit 

ophold i rehabiliteringscenteret.   

I forlængelse af ovenstående vil du i løbet af jeres rehabiliteringsproces blive indlogeret i 

fængselsblokken SAB-A i bygning 4-6. 

 

Forinden begyndelsen på dit fængselsophold inviterer vi dig til et indledende seminar, der byder på 

en rundtur af alle fængslets faciliteter såvel som nogle aktiviteter og arrangementer, der hjælper på 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Dette seminar kommer til at foregå 

Mandag d. 16 August til fredag d. 27. august 

 

På den første dag vil der også være andre nyankommende til stede – derfor understreger vi igen, at 

du bedes iklæde dig farven orange, så vi bedre kan adskille dig og dine medindsatte fra de andre, og 

I kan spotte jeres kommende bandemedlemmer. De andre hold vil nemlig have andre, dog ikke lige 

så seje, farver.  

 

Mandag d. 16 august skal I møde op på Trekroner Torv (lige ved siden af Trekroner St.). Kl. 08:40, 

hvorfra vi, jeres tutorer, i fællesskab vil guide jer gennem Trekroner Rehabiliteringscenters 

checkpoints og hen til jeres tildelte fængselsblok. Hvis I ikke kan finde os, er I altid velkomne til at 

spørge de andre rusvejledere, som kan genkendes på deres ens T-shirts med logoet af en 

spækhugger.  

Toget fra København H (mod Holbæk) ankommer på Trekroner st. klokken 08:32. 

Toget fra Roskilde (mod Østerport) ankommer på Trekroner st. klokken 08:43. 



 

 

Gennem hele perioden vil du blive introduceret til livet som indsat (Studerende på RUC), hvor du 

sammen med de andre nye indsatte, vil gennemgå en indledende rehabilitering for god opførsel i 

fængslet, såvel som hvor man kan smugle mad og cigaretter ind. Du skal derfor påregne at bruge 

hele perioden i og omkring Trekroner rehabiliteringscenter. De nærmere rammer for programmet 

(16 august - 27 august), vil blive udleveret til jer på den første dag. I skal som udgangspunkt 

påregne, at programmet vil foregå mellem 10:00 og 16:00, hvor der efterfølgende vil være mulighed 

for socialt samvær, fri leg i fængselsgården og hvis I er heldige; tilkøb af indsmuglede drikkevarer 

samt en god, hjemmebrygget toiletvin. Overskuddet herfra går til vedligeholdelse af 

fængselsblokken og jeres videre rehabiliteringsforløb. Efter fængslets lukketid vender I tilbage til 

jeres prøvetid i det fri.  

 

Som et led i den indledende rehabilitering til RUC vil der være en fangeudflugt til en lejr, 

beliggende på Jegindø, hvortil vi i fællesskab fragtes i busser ud af de trygge rammer på Sjælland, 

tilbage i tiden og over den jyske hede. Fangeudflugten foregår fra d. 21 til d. 25. august og vil være 

med kost og logi samt transport tur/retur. Drikkevarer er smuglet med og kan tilkøbes separat på 

stedet.  

 

RUS-tur ligger i perioden fra d. 21 til d. 25. august 

 

Udgiften for denne ekstraordinære mulighed vil koste den enkelte fange kr. 550,-  

Mere information blandt andet tilmelding kommer senere. 

 

Det med småt:  

Hele dette forløb skal ses som en forberedelse til din uddannelsesstart på Roskilde Universitet. Der vil både 

være fagligt og socialt indhold, og det er ment som en generel og bred introduktion til dit studieliv. Det skal 

understreges, at rusperioden på ingen måde er obligatorisk, men vi anbefaler på det kraftigste, at du sætter tid 

af til at deltage i så meget af perioden som overhovedet muligt, da det er en unik mulighed for at lære dine nye 

medstuderende at kende, samt at blive klædt grundigt på til de udfordringer, du kommer til at støde ind i som 

ny studerende på RUC. 

 

Udover RUS-turen vil der også være sociale arrangementer på campus og i Roskilde by, hvor vi selvfølgelig 

også opfordrer til, at du deltager. De fleste arrangementer kommer til at have karakter af en hyggelig bar, hvor 

der er mulighed for at lære hinanden at kende over en cola/tuborg/cocio/postevand, eller hvad man nu ellers 

skulle være til. Vores bar vil have yderst fordelagtige og studievenlige priser, men du skal nok forvente at 

komme til at bruge et mindre beløb i løbet af RUS-perioden. Hvor meget vil selvfølgelig være individuelt, men 

hvis du tager med på RUS-tur og deltager i de fleste sociale arrangementer, så vil et realistisk bud nok lyde på 

mellem 1000 og 1500kr udover betaling for RUS-tur. 

Vi, dine rusvejledere, glæder os utroligt meget til at se dig mandag d. 16. august kl 08:40 på Trekroner Torv. 

Du vil kunne finde os med et skilt, hvor der står SAB-A på.  



 

 

 

 

Hvis du, ligesom os, ej heller kan vente, så er der oprettet en Facebook-

gruppe:https://www.facebook.com/groups/844006206532888/?ref=share 

Formålet med denne Facebook gruppe er, at vi vejledere kan kommunikere og videregive informationer til dig 

og dine medstuderende, men også så I senere i uddannelsesforløbet kan dele informationer med hinanden 

angående jeres studie. Indtil vi rammer de sidste to uger i august, vil der fra os vejledere være relativt stille i 

Facebook-gruppen.  

I tilfælde af eventuelle spørgsmål eller forvirring vil der være muligt at kontakte Vejleder Marc, til opklaring 

og hjælp til eventuelle problemer. 

Email: mabaeruc.dk 

Tlf: 52 69 33 31 

Der vil blive svaret på mails indenfor et enkelt døgn eller to. E-mail er det anbefalede kommunikationsmiddel. 

Hvis du har akutte spørgsmål, er det muligt at kontakte os telefonisk mellem kl. 10-17 de fleste dage på ugen, 

og hvis du ikke får kontakt med det samme, så ringer vi selvfølgelig tilbage hurtigst muligt og du må gerne 

lige sende en besked.  

 

 

Tilbage er der bare at sige, at vi glæder os utroligt meget til at se dig, og vi håber at vi sammen får en elementært 

god RUS-periode sammen!  

 

 

Kærlig hilsen dine frivillige fængselsvagter: 

 

Ditte, Julie, Katharina, Kimmi, Kristian, Louisa, Marc, Mathilde, Oliver, Olivia og Stefan 

 

https://www.facebook.com/groups/844006206532888/?ref=share

