
  

HO HO HO HO! Glædelig Svinter! (Nogen folk kalder det ”vommer”) 

I år behøver I ikke sende et brev til Julemanden, da han sender brev til jer;  

Det glæder os at kunne byde dig velkommen til HAB-E på den humanistiske 

bacheloruddannelse på Roskilde Universitet i campus’ bedste og mest julede hus: 

44.(jule)3! 

Vi er seks rusvejledere, der næsten ikke kan vente med at starte en fantastisk 

rusperiode med jer. Vi glæder os helt vildt til at modtage jer og forhåbentligt give 

jer den bedste start på RUC. Vi begynder planlægning af rusperioden i august, 

derfor må I væbne jer med tålmodighed, da informationer nok skal komme 

løbende.  

Dog vil vi foreslå at I også holder aftenerne åbne da vi holder caféer og 

(jule)fester, hvor I har mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende.  

I løbet af rusperioden vil I få forskellige praktiske informationer, faglige indslag 

og ikke mindst sjove aktiviteter, som vil bringe jer tættere sammen og samtidig 

gøre jer klogere på Hum-Bach inden den officielle studiestart den 01/09. Vi vil 

guide jer gennem rusperioden, som vil vare til d. 26/8 med et officielt program, 

der varierer fra dag til dag, dog ikke senere end kl.16. 

I kan allerede finde jeres husgruppe på Facebook under navnet HAB-E 44.3 E22: 

https://www.facebook.com/groups/724168672143372, hvor I løbende kan holde 

jer opdaterede, inden det hele går løs d. 16/8. Her vil vi også lægge et program op 

så snart det er klar (i løbet af august). Husk at slå notifikationer til, så I altid får 

besked, når der er ny info. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af den magiske rusperiode vil der være den vildeste, sjoveste, og ikke 

mindst julede skoleudflugt til Nisseland (nogle af os kalder det Kramnitze). 

Rusturen varer fire dage. Her vil I prøve kræfter med avanceret 

julestjernefletning og blindsmagning af risengrød.  

Rusturen ligger fra den 18.-21. august og kommer til at koste 600 kr. 

Tilmeldingen kommer senere. 

 

Hvornår skal I møde op? 

RUC. Trekroner station klokken 9.20. d. 16/8  

Hvis du ankommer i bil, kan du parkere ved universitetet og gå få minutter til 

stationen og møde os der. Vi kan have parkeringstilladelser klar, til dem der 

ønsker det! 

Når I ankommer, vil vi modtage jer mellem Superbrugsen og Coop Hverdag 

ved stationen, hvor vi svinger det røde HAB-E 44.3-banner. For at kunne 

genkende hinanden, beder vi jer tage noget rødt tøj på. Hvis I har lyst, må I 

meget gerne tage en nissehue på! 

Hvis du har eventuelle spørgsmål og/eller mangler informationer inden 

rusperioden, er du velkommen til at skrive til Carla på 26740264 / 

cakjcl@ruc.dk eller Amir på 50553458 / amirbah@ruc.dk. Vi begynder 

planlægningen den 1. august, så Carla og Amir kommer til at svare på jeres 

beskeder fra den dato. 

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

De varmeste julehilsner fra jeres rusvejledere: Carla, Hajdi, Amir, Kilian, 

Kenneth og Julie(manden) 

 


