
 

   
 

 

VELKOMMEN TIL RUC 

 

Kære Drømmere, Ruslinge og andet godt folk! 

Er I klar til 2 uger i drømmeland? 

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

og C! Drøm dig ind i RUC og få tydet dine drømme af RUC’s bedste drømmetydere og find ud af 

hvad din fremtid bringer! 

Inden du til september officielt skal i gang med de tre fedeste år af dit liv, så 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. Vi mødes på Trekroner Torv kl 10:40  

Rusperioden er hele to uger da vi på RUC vil gøre vores allerbedste for at give jer en solid start. 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. Programmets længde vil variere og der vil også være 

hele fridage. I løbet af rusperioden kan du opleve diverse navnelege, powerpoints i overflod, smarte 

danse som du også kan flekse med i byen og mulighed for at drikke en øl med dine medstuderende og 

nogle af RUC’s flotteste rusvejledere. 

Da der er mange nye ansigter og nye mennesker, vil vi meget gerne bede jer om at tage så meget 

hvidt 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. Da gennemsnits højden for os vejledere er under 170 vil vi stå og blafre med det mest 

kreative smukke hvide banner RUC nogensinde har set. 

Under introperioden skal vi også afsted på rustur! Vi skal afsted på rustur fra onsdag d. 21.08.22 om 

morgenen til lørdag d. 24.08.22. Det koster 600 kr. at komme med, 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. Så kan du 

stalke dine kommende venner og finde ud af hvem du skal mingle med på rusturen! Men 



 

   
 

Facebookgruppen er samtidig også vores og jeres kommunikationsplatform, hvorfra vi i løbet af det 

næste stykke tid vil lægge forskellige vigtige informationer ud der. I finder jeres facebookgruppe her: 

https://www.facebook.com/groups/589665612582344 SAB C. 

https://www.facebook.com/groups/340962518028598/ SAB A.  

Et mere præcist program vil blive lagt op i Facebookgruppen inden start. Vi opfordrer til, at du møder 

op til så meget af introperioden som muligt. Selvom perioden er ganske frivillig, så er den til for, at du 

får den bedste start på RUC       

Hvis I har nogle spørgsmål, inden introperioden starter, så kan I kontakte Benedicte eller Martine for 

SAB C. eller Sigrid for SAB A. på mail: 

Benedicte: SAB C Benejoe@ruc.dk  

Martine: SAB C Many@ruc.dk  

Sigrid: SAB A sigrnie@ruc.dk  

Vi glæder os rigtig meget til at møde jer! 

Jeres rusvejledere, 

Aleksander, Benedicte, Freja, Martine, Sofie, Sofie, Sarah og sigrid        
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