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Velkommen til RUC! 
 

Så er tiden kommet, du længe har ventet på. Det er blevet tid til at tage ud på RUC’s saftige savanne, 

for vi skal nemlig på safari!   

Du har måske hørt om Afrikas The Big Five, men i år er det The Big One, der er nemlig kun en herre 

over dem alle på savannen: Leoparden. Men omend du er krybskytte, ranger, arkæolog eller måske er 

du bare en sød leopardmis, så har vi kun ét formål; at finde leoparderne på RUC!  

Samtidig er det også HAB-D’s yndlingsfarve. Så tænker du måske, hvad er en HAB-D og 

yndlingsfarve?  

Det bliver en absolut Prrrrfect tid og meowet vi skal nå, så spids ører, for nu bliver det vigtigt. Vi ønsker 

derfor at du iklæder dig dit frækkeste leopardtøj i bedste Joe Exotic-stil og mød op: 

Første introdag er Tirsdag d. 16 august, hvor vi mødes på Trekroner st. klokken 10.00 

Introforløbet foreløber mellem d. 16-26 august, dog med fridage imellem.  

Du får lov at komme helt tæt på savannens rige dyreliv på jungle-cruise i dagene d. 18/8-21/8, hvor vi 

tager på rustur. Rustur er en fire dages tur væk fra campus, der koster 600,- at deltage i. Det er valgfrit, 

men vi anbefaler helt klart at tage med, da det er en god mulighed for at blive rystet sammen med dine 

studiekammerater.  

Sørg for at holde dig opdateret og bliv medlem af HAB-Ds Facebookgruppe: 

https://www.facebook.com/groups/326899632974081/ 

Savner du flere informationer i et velkomstbrev og synes du ikke at det her velkomstbrev har gjort dig 

andet end forvirret, så bare vent til august, det kan godt blive vildere. Her vil du også høre meget mere 

om undervisningen, praktiske informationer, og om hvad en dagligdag på RUC vil sige, samt hvordan 

det er at være studerende her.  

 

Kærligste hilsner, dine rusvejledere: 

Asta, Amalie, Anthon, Lasse, Kasper og Tessa 

Vi glæder sig til at tage imod jer! <3 

P.S. Har du spørgsmål inden studiestarte kan du kontakte rusvejleder Lasse og Amalie på mail eller 

telefonisk fra d. 1/8 mellem kl. 12:00-18:00: 

Lasse: wensienjeg@ruc.dk, +45 61 11 88 11    Amalie: adsbol@ruc.dk, +45 28 72 25 2 
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