
 

VELKOMMEN TIL SAB – B 
 

Tillykke med sejren gladiator, du er kommet ind på Roskilde Universitet og har erobret en 

plads på det bedste hold på hele RUC: SAB-B.  

 

Du er blevet inviteret til rusvejledning, som kommer til at foregå fra mandag den 16/08 til 

fredag den 27/08 

 

Som filosofer af det antikke Grækenland har i privilegiet at være iklædt farven hvid, når i 

møder os den første dag til rusvejledning.  

 

 På din første dag I din rejse til stolthed, klogskab og solidaritet, skal du møde op på 

Trekroner station mandag den 16/08 klokken o8:20.  

Toget fra København H (mod Holbæk) ankommer på Trekroner st. klokken 08:11. 

Toget fra Roskilde (mod Østerport) ankommer på Trekroner st. klokken 08:13. 

Vi kommer til at stå med banner med vores SAB-B logo, så I kan genkende os på 

stationen. Vi kommer til at stå med højt humør ved Trekroner torvet, mellem Fakta og 

Super-Brugsen.  

Vi er også lidt danseglade, så håber I er klar til at bevæge jer lidt, så i er fuldkommen klar til 

de kommende uger.  

 

Den 22/08 til den 25/08 skal vi på RUSTUR. Vi skal erobre en anden del af 

Danmark, lære hinanden bedre at kende, og finde vores indre Græske Gud. 

Tilmeldingslink poster vi på Facebook senere hen og turen koster 550,- per person. Vi 

håber, at du vælger at tilmelde dig til turen og blive en del af vores Ølympiade  

 

Allerede nu kan i finde hinanden og os på de famøse sociale medier. Vi har en 

facebookgruppe (https://www.facebook.com/groups/398113907988180/members). 

Hvor vi opgiver information op til dagen, samt under perioden. Her kan du også stille 

spørgsmål til os, hvis du er forvirret omkring noget, eller bare er nysgerrig omkring RUC. 

Programmet for perioden vil også blive postet på gruppen (men I får den også fysisk når I 

møder op).  

 

Vores kontaktpersoner er: 

Mikkel (27854510) & 



 

Vega (60604911).  

Som I kan kontakte gennem telefon og sms, eller I kan skrive på vores facebookgruppe, 

hvis du har nogle vigtige spørgsmål.  

 

Under rusperioden kommer du til at lære omkring RUC, lave en masse aktiviteter og have 

det super sjovt med hinanden og os (jeres vejledere). Vi ser frem til at se jer på mødedagen 

og under hele perioden. Det skal pointeres, at det er frivilligt om I har lyst til at deltage i 

rusperioden, men vi synes det vil være super fedt, hvis I vil være en del af det.  

 

 

 

 

RESUME af det vigtigste:  

 

- Rusvejledning: 16/08 til den 27/08 

- Mødested: Trekroner station klokken 08:20 den 16/08 

- Vær påklædt hvidt den første dag (det er holdets farve, så kig efter et banner med vores 

SAB-B logo på for at finde os!) 

- Rustur: 22/08 til den 25/08.  

- Kontaktpersoner: Mikkel (27854510) og Vega (60604911). 


