
 
 

 

 

                            
Kære Rusling,   

Kom indenfor i ly for stormen. Vi har planlagt den fedeste fest for jer, mens vi venter på, at stormen 

aftager. Det eneste, I skal gøre for at være med, er at bringe det gode humør og have gråt tøj på                    

 

Vi skal nok sørge for regntøj til alle, så vi kan lege i mudderet efter. I er velkomne til at komme indenfor 

hos os på RUC fra den 16. til den 27. august. Hvis I hellere fortrækker at være ude i regnen, end at I 

kommer ind i ly, er det her, hvad vi kan tilbyde jer:  

  

• Ved lokalets vinduer ville tilbydes et lynkursus i lynkiggeri af Camilla, hvor man får 

mulighed for at lære, hvordan man tager billeder af lyn under en storm til ens instagram 

story                    

   

• Hvis I er modige nok til at komme ud for at se lynene, kan Mostafa tilbyde jer et kursus 

i paraplyåbning, hvor man får mulighed for at lære, hvordan man åbner en paraply på den 

hurtigste og sikreste måde                       

   

• Hvis man ikke synes, at paraplyåbning er særlig spændende, kan man lære at lave 

mudderkage og mudderslot med Lamia bedre, end børnehavebørn kan              🪣          

   

• Melissa står klar bag baren for at servere nogle billige øl indenfor i varmen, hvor man 

kan tørre af, efter man har været ud i regnen. Drikkevarer er desværre på egen regning, da 

vi ikke må genbruge mudderet eller regnen fra stormen                                         

   

• Amira står sidst klar rundt om pejsen til at fortælle godnathistorier, hvis man har brug 

for en mere afslappende aktivitet. Det er okay at falde i søvn, da I kan blive puttet, hvis 

der er behov for det                    

 

I kan få fornøjelsen af at komme til de her kurser og aktiviteter på RUC de næste tre år. De førnævnte 

sikrer jer talenter for livet, som kan bruges når og hvor om helst, og som vil gøre jeres bekendte stolte 

af jer.                  

 

Med venlig hilsen  

RUCs Storm-fagsudvalg, rusvejlederne fra SAB-E 



 
 

 

VELKOMMEN TIL RUC  
Kære Rusling, 

Stort tillykke med din optagelse og velkommen til Roskilde Universitet, hvor du skal starte i SAB-E! 

Inden du til september officielt skal i gang med de tre fedeste år af dit liv, vil vi som rusvejledere gerne 

være med til at give dig den bedst mulige start som ny studerende på RUC. Introperioden starter tirsdag 

d. 16.08.22 og fortsætter to uger frem. Da der er mange nye studerende, som kommer denne dag, har vi 

nogle specifikke ankomsttider til Trekroner station, som vi gerne vil have, I benytter jer af. I skal være 

på Trekroner st. kl. 11.00, så det drejer sig om følgende afgange:  

Afgang fra København H. kl. 10.12 → Ankomst på Trekroner st. Kl 10.51  

Eller  

Afgang fra Roskilde st. Kl 10.48 → Ankomst på Trekroner st. Kl. 10.51 

Grunden til de specifikke ankomsttider er, at vi som jeres rusvejledere står klar på stationen for at tage 

imod jer, når I ankommer. Da der er mange nye ansigter og nye mennesker, vil vi meget gerne bede jer 

om at tage så meget gråt tøj på som muligt, da dette er vores holds temafarve for rusvejledningen. På 

den måde bliver det nemmere for jer at finde hinanden blandt de mange nye studerende, der ankommer 

på Trekroner Station.  

Under introperioden skal vi også afsted på rustur! Vi skal afsted på rustur fra torsdag d. 24/08-2022 om 

morgenen til søndag d. 27/08-2022. Det koster 600 kr. at komme med på rustur, og prisen dækker 

transport, kost og logi. Vi håber, at rigtig mange af jer vil prioritere at tage med, da rusturen er en af de 

begivenheder under introperioden, hvor I virkelig får muligheden for at lære hinanden bedre at kende.  

Det er også vigtigt, at du finder jeres facebookgruppe og anmoder om at blive medlem. Med denne 

gruppe kan du inden introperioden se lidt nærmere på dine nye medstuderende, men facebookgruppen 

er samtidig også vores og jeres nuværende kommunikationsplatform, hvorfor vi i løbet af det næste 

stykke tid vil lægge forskellige vigtige informationer ud der. I finder jeres facebookgruppe, “SAB-E 

2022” her: https://www.facebook.com/groups/1050556082240954 

Pointen med introperioden er at få dig præsenteret for og integreret i det sociale og faglige liv, som du 

kommer til at være en del af på RUC. I introperioden er der en god blanding af faglige og sociale 

arrangementer, som introducerer dig til alt, hvad du har behov for at vide inden studiestart. Programmet 

vil ligge fra kl. ca. 10 - 16 hver dag, men nogle dage strækker programmet sig også længere på grund 

af forskellige sociale arrangementer og fester, som foregår efter det faglige program er slut. Derudover 

vil der nogle af dagene efter kl. 16 være café i huset, hvor vi forsøger at danne rammerne for, at I kan 

hygge jer rigtig godt sammen. Derfor opfordrer vi til, at du møder op til så meget af introperioden som 

https://www.facebook.com/groups/1050556082240954


 
 

 

muligt og deltager i så meget, som du kan. Selvom perioden er ganske frivillig, så er den til for, at du 

får den bedste start på RUC       

Hvis I har nogle spørgsmål, inden jeres introperiode starter, kan I kontakte Lamia eller Camilla på mail: 

lamia@ruc.dk og cabimo@ruc.dk 

Vi glæder os rigtig meget til at møde jer!  

Jeres rusvejledere 

Camilla, Lamia, Melissa, Amira og Mostafa :-) 
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