
Ohøj landhummere, og velkommen ombord på HAB-C’s helt egen 

skude, Den Flyvende Jumboreje! 

Velkommen ombord hos campus’ største glædesbombe af et team!  

Vi har glædet os enormt meget til at byde jer velkommen på den humanistiske bacheloruddannelse på 

Roskilde Universitet, og endnu mere til at byde jer velkommen i det dejligste hus på campus, HAB-C 

46.3! :D  

Vi er 5 rusvejledere der i den grad har set frem til at sige ’Skål i skibet skipper!’ og tage jer med ud på 

et eventyr af en rusperiode, hvor vi har i sinde at få skabt en masse gode minder ude i det blå med alle 

jer! Vi glæder os helt vildt til at modtage jer og forhåbentligt give jer den bedste start på RUC 

fuldstændig og aldeles CORONAFRIT!  

Men dog! Splitte mine bramsejl! 

Vi begynder først planlægningen af rusperioden i august, og derfor må I væbne jer med tålmodighed, 

en masse gode sommerminder og gå på jagt efter hav-udstyr til vi igen kan give jer endnu mere info i 

løbet af sommeren!  

Ud over at modtage en masse kærlighed, vil I, i løbet af rusperioden, få forskellige praktiske 

informationer, faglige indslag og ikke mindst et hav af aktiviteter, som vil bringe jer tættere sammen, 

hummer til hummer, og samtidig gøre jer klogere på, hvad den humanistiske bachelor og studielivet på 

RUC indebærer. Alt dette vil i altså få muligheden for inden den officielle studiestart d. 16/08 

Dette van(d)vittige eventyr i rusperioden starter d. 16/08 og varer til og med d. 27/08 med et officielt 

program som slutter omkring kl. 17 hver dag, nogle dage efterfulgt af forskellige uformelle sociale 

arrangementer, hvor der vil serveres lidt øl, cider og sodavand. 

Da det er ganske frivilligt at deltage i rusperioden, vil vi dog på det stærkeste opfordre jer til at deltage! 

Ud over at få muligheden for at skabe tætte sociale bånd fra start, vil i ydermere blive introduceret for 

mange kommende attraktioner, frivillige organisationer og forskellige faglige informationer, I senere 

skal bruge i forbindelse med studiestart. Sagt på en anden måde: Vi formoder at I vil blive i stand til 

selv at krydse campus’ 7 verdenshave og selv svømme fra reden efter de mange sjove og faglige dage, 

vi har planlagt til jer ☺ Desuden er det vores, som vejledere, største glæde at bruge tid sammen med 

jer, og vi ønsker kun at give jer nye studerende den bedst mulige studiestart! 

I starten af rusperioden fra d. 18/08-21/08 skal vi dog krydse Kattegat, for der skal vi nemlig på 

RUSTUR til smukke Jegindø i Jylland! Det koster 600,- at deltage og dækker kost, logi og transport. 

Her vil vi melde ud i Facebookgruppen (link længere nede), når vi ved mere om tilmelding. 



Hvor, hvornår, hvorfor og hvordan?  

Frygt ej, matroser, skipperne her har måske ikke alle informationerne endnu, men dog har vi her den 

første info om første dag og mødetid!  

Vi mødes tirsdag d. 16/08 kl. 10 på Trekroner station, hvor vi vil stå klar til at tage imod jer og følge 

jer til RUC. 

Hvis du kommer fra København, betyder det, at du kan tage toget fra Hovedbanen kl. 9.38 og hvis du 

kommer fra Roskilde, kan du tage toget kl. 9.51 Hvis du ankommer i bil, kan du parkere ved 

universitetet og gå til stationen for at møde os der. Husk blot at informere os i god tid, så vi kan printe 

en P-tilladelse til dig inden vi henter jer.  

Når I ankommer, vil vi modtage jer mellem Coop Mad og Coop Hverdag ved stationen, hvor vi svinger 

med det flotteste mørkeblå HAB-C 46.3-banner. 

For at kunne kende os og hinanden beder vi jer tage noget mørkeblåt tøj på, og hellere end gerne lader 

jer inspirere af alt godt fra havet! Træben eller ej, så lover vi, at med den blå farve synlig, vil vi kunne 

finde jer og byde jer velkommen til søs på Den Flyvende Jumboreje in no time! 

Udover alle de mange festlige indslag indtil videre, skal det tilføjes, at I allerede nu kan finde jeres 

husgruppe på Facebook under navnet HAB-C 46.3 2022: 

https://www.facebook.com/groups/4930936303685436 hvor I kan spejde ud over horisonten og tjekke 

hinanden ud, inden vi sejler ud i det blå den 16 august.  

Har I eventuelle spørgsmål og/eller mangler informationer inden rusperioden, er I velkomne til at skrive 

til Anna på mail: aeiea@ruc.dk eller Jonathan på mail: jonathanj@ruc.dk eller tlf: 23116447 

Vi glæder os helt vildt til at møde jer og til at lære jer alle sammen at kende! 

De varmeste blå hilsner og hummer-kram fra jeres rusvejledere 

Marie, Emma, Jonathan, Cathrine og Anna  
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