23/6 - 26/6
35 kvinnor

I stor t sätt kan jag bara säga
att jag har haft väldigt roligt.
Har haft tillfälle att lära känna
nya vänner och samtidigt kunna utbyta
er farenheter.
Hela

XXXXX AKF-styrelsen ska ha

ett eloge för sitt engagemang,
uthållighet och den möda de har
lagt ner för hela lägret.
Jag vill också kunna få säga
de brister som jag tycker kunna mig
ha sett under dessa dagar och som
har känts lite jobbiga.
T. ex - att det har varit jobbigt att i
vissa lägen har det varit fler än
en ordförande
- Otydlighet
-

Olika bud

D.S ser

framemot flera gånger av

läger eller andra engagemang i framtiden .

2005-06-25 Aygul Aho, Söder tälje

Tycker att det har varit väldigt
roligt och att vi har fått träffa
nya människor.
Hoppas att det nästa år blir
bättre och att kvinnorna skriker mindre.
050625 Jeanett Schamoun
Det är första gången för mig.
Det var roligt att vi har fått lära
varandra. har kunnat koppla av.
Tycker att vi var snälla mot varandra.
Vill tacka hela styrelsen och
hoppas på fler gånger för läger.
050526 Basima Mati

Först vill jag tacka AKF för det
trevliga engamang. Jag har haft
mycket trevligt av att specialt
nationalkänslan när vi sjöng dechledbakuba.
Det som jag missade var sista gruppudraget
arbete jag fick förhinder men när gruppen
var på halv väg jag skulle deltar typer
de hindrade mig.
Det behövs varje år sånt läger
Mvh
Syede Barkarmo

20050625

Jag tycker att allt var mycket
bra. den bästa var att jag träffade
så många personer.
Ta c k a r m y c k e t p e r s o n a l e n i A K F
och vill att sånt upprepas.
Fehime Gursan

Frida Utay

Meryem
barkermo
Jag tycker att dom 3 dagarna
som jag har varit här
gav mig mycket possetivt
intryck av alla personer
som var här.
Personligen jag har lär t
mig mycket och vill säga ex
språket och vår t kultur
ecetra
och jag vill också säga
att föreläsningen var mycket
bra
Jag vill tacka alla dom
som har fixat den
här möjligheten för oss.
Ta c k f ö r a t t j a g f i c k
den här möjligheten
att känna er alla
Jag hoppas vi ses snar t
Ta c k Z e k i y e N i s a n

Eftersom har varit första
gången för mig, att åka på ett
läger, var det toppen bra och
trevligt alla de 3 dagar och
jag hoppas att vi ska kunna
träffas åtminstone en gång om
året och ha roligt.
Jag tycker att vi alla och
ni som var ansvariga för
oss var vi och ni både duktiga
och aktiva på det här lägret.
Till sist men inte minst ville jag
Ta c k a a l l i h o p p a o c h h a d e t
Trevligt Sommar.
Maria Simonsson

Seide Hanna
Jag är jätteglad jag har
trefat så många kompisar
Jag tacka Alla som ar
champat på det. AKF

Seyd Issa
Stor tack till AKF styrelse
och för de som påverkat
det var mycket givande
Alla var glada allt var jätte
roligt mest var det uppdrag
alla chempade från hjär tan
Jag vill att vi upprepa den en
gång om åer t.Ingen var tröt
Alla hade stor t energi.
tack trevligt midsommar

Hasna Shemoun
Jag tycker det var jättebra.
Jag har träffat många
nya ansikten och jag är jätte
glad för det
Det var roligt tillsammans
Det var god mat
Det var bra föreläsning
bra upptragg och tipspromnat
Sto tack för hela AKF
och Flera såna sommarläge

För mig och all andra som jag har
pratat med har det varit ett väldigt trevligt
veckoslutskurs, läger. Jag har inte velat
vara uttan dessa tre dagar trots att jag
har kännt mig väldigt dåligt.
Ett stort tack till styrelsen som har
ståt ut med allt. Det var bra
planerat och genomfört. Men jag vill ändå
påpeka ett, jag vet inte hur jag skall säga
det men jag har varit lite missnöjd med
föreläsaren eftersom det var inte nogån röd
tråd i sammanhanget. Det kanske var åhörarnas
fel eller…
Jag vill ändå säga att jag ser fram emot
nästa läger.
Samira Touma, Stockholm

Jag tycker att det har varit
väldigt viktigt att lära känna
varandra.
Jag har haft det kul och var
posetiv
Det var givande och hoppas
att det blir flera gånger.
Jag tackar styrelsen som har
anordnat Ishtar lageret
Gule Bargabriel
To d y

Det är första gången jag är med
AKF läger, det är toppen och
e n s t o r TA C K t i l l e r a l l
som tog ansvar för en så stor
aktivitet.
Jag tycker att föreningarna
skulle hjälpa till med ca 500:Jag har upp levt 3 underbara dagar
med er alla och skrattat mycket som
aldrig förr.

Meyrem Denirel

23-26/6 -05 Ishtar läger
För mig har bdet varit väldigt roligt
speciellt att träffa alla dessa
Kvinnor som jag har lär t känna
länge, men några nya ansikten
var intressanta att lära känna.
Maten var god och bra, och vi hade
tur med vädret också.
Det som var mindre bra var att
många kvinnor visade ingen respekt
för föreläsaren och frågorna var
mer som kor ta föreläsningar än frågor.
Jag tycker föreläsningarna ska vara mer
organiserat.
Till nästa läger hoppas att det kommer
några unga flickor så att det
blir annorlunda.
Jag tacka AKF och de som
ansvariga och lycka till.

Ta c k f ö r d e t h ä r s a m l i n g e n
det har inte carit så bra i mit
liv. Jag hoppas att sånt
upprepas.
100% för språkets skul, jag
hoppas
att går väl hem.
Det är en värdeful gvär.
Sifi Deniz

Det var ju kul och roligt, tycker jag
fast det skulle ju vara mer kul
om vi hade bättre sov plats och
att man skulle vara med respekt
till varandra. Med mindre grurpper och
bättre organisation, kan vara bättre
och best till nesta år hoppas jag
Bethnahrin Kultur förening i Hallunda
Yildiz Kerimo

Jag tycker det var spännande
och kul. Vi hade

mycket

roligt och skrattande
tillsammans på kvällar.
Vi ses nästa år.
Fere Badyrien

Det är första gången jag har
varit i en så stor grupp med
35 personer. Bara kvinnor och
har mycket harmoni och förståelse
och respekt till varandra.
Alla var positiva och glada till
all aktivitet som fick uppdrag till.
Det merktes på allas ögon att det var
uppskattat.
Alla hade rolig och slepte loss
känslorna man kände sisg tryg.
Ett stort tack till AKF sektionen.
Ni ska fösatta med såna aktiviteter.
Samla oss oftare så vi känner
varandra betre
Parvin Poli
Shlome hanune likulle
havrone
Speciella hälsning till mjakarto (Sema)
Ishtar Mashrito
260605

Ett stor t tack till AKF styreklse
och alla andra kvinnor som har
bidragit till 3 oförglömliga dagar,
som har gjor t det möjligt att träffa
och lära känna många under bara
personer.
Jag personligen vill bara säga
att jag har haft mycket roligt.
Ett mycket bra tillfälle för oss
kvinnor att lära känna varandra och
samtidigt att kunna utbyta er farenheter.
Jag tycker att hela samvaron
i stor t sätt varit mycket givande.
Vi är alla människor som har
våra brister och förutsättningar fel
Men det viktiga är att vi alla har
ett hgemensamt mål, och det är
vår kärlek och respekt för vår t
Folks existens var man än
befinner sig på jorden.

Tack !

Behiye Poli Hallunda 26/5 - 05

