Velkommen til THE GREAT HAB.A

Kære nye HAB A’er (hus 46.2)
Velkommen til de brølende 20’ere!
Har din hverdag manglet guld, glimmer og fest efter to år med den spanske syge… Eller…
Covid-19? Savner du at dress up og nyde en dry martini med lækker musik i baggrunden?
Bare rolig. Den 16. August starter vi nemlig på to uger fyldt med class, champagne og
caviar, og vi regner med at se dig i dit mest gyldne outfit!
Festlighederne starter på Trekroner st., kl.08:40, hvor kareten (aka. Regionaltoget mod
Holbæk) → ankommer ved Trekroner kl. 8:32
Samt fra Roskilde mod Østerport → ankommer ved Trekroner kl. 08:43
Ved ankomst til stationen vil I møde en stemning af forvirring, nysgerrighed og begejstring,
hvor alle vejlederne står og venter, og alle nye studerende strømmer ud i stor folkevandring.
I vil kunne genkende os vejledere, da vi er iklædt en flot (FARVE) T-shirt og står og flager
med et flot guldfarvet banner med teksten HAB.A.
Som I nok kan fornemme, så kører vi et tema, som indebærer GULD, glimmer, charme og
masser af godt humør – vi elsker The Great Gatsby, (og Leonardo DiCaprio). Derfor har vi
valgt, at I skal, så meget som I nu kan kapere, dukke op i et GULD outfit, så vi kan genkende
hinanden (vi er jo trods alt alle vindere her). Det vil gøre det lettere for os at kende jer, og så
får I også en chance for at udstråle jeres indre vinder.
I løbet af de kommende 2 uger vil den stå på både praktiske informationer, faglige indslag og
festlige arrangementer.

For alle vigtige daglige informationer skal I tilmelde jer til jeres facebookgruppe The Great
Hab.A 46.2 på linket: https://www.facebook.com/groups/981362912603139
Det hele vil kulminere i et brag af en rustur, som finder sted d. 25-28 august – information og
tilmelding følger.

Har I spørgsmål, kan I fra d. 2. august kontakte os på e-mail: alsoth@ruc.dk

Vi glæder os til at se jer I jeres stiveste pus!
Xoxo
Jeres vejleder-hold

Opsummering af vigtigste info:






D. 16. august kl. 08:40 på Trekroner St.
Kom i guld
Tilmeld jer FB-gruppen The Great Hab.A 46.2 via link:
https://www.facebook.com/groups/981362912603139
Datoer for rustur er 25-28 august
Kontakt os fra d. 2. august på e-mail alsoth@ruc.dk

