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Hej alle sammen, jeg er glad for at se så 

mange her i dag. Jeg vil til at starte med takke 

mine lærer og alle mine klassekammerater for 

nogle fantastiske år. Jeg kan huske først da jeg 

startede her på skolen, heldigvis kendte jeg 

mange afjer før jeg startede, men det var 

stadig ret akavet og helt ærligt var jeg ikke så 

glad over hvem jeg skulle gå i klasse med. Jeg 

kom fra en dansk skole hvor eleverne ikke var 

så tætte. Jeg kendte ikke engang alle fra min 

klasses navne. Men da jeg kom til AL-Hilal, så 

jeg at alle var tætte på hindanen og det var 

mere som en familie end en klasse. Jeg var helt 

chokkeret og det var stadig nyt for mig i 

starten. Men det har ændret sig helt i de 4 år 

jeg har gået på skolen. Jeg har lært jer at kende 

og er blevet en del af familien og efterhånden 

er der kommet mange nye familiemedlemmer 

og det er jeg ret glad for. 

Nu skal de fleste af os forskellige steder efter 

sommer men jeg håber ikke vi mister 

kontakten nu efter i dag. 

Vores rejse til Bornholm og Istanbul er nok det 

der gjorde at jeg kom, tætter på mange af jer. 

Istanbul er også den bedste oplevelse jeg har 

haft med jer. Det var en fantastisk uge, med 

masser af latter og mad. Selvom vi ikke fik lov 

til at ryge vandpibe, var det stadig en hyggelig 

rejse. Vi spiste mad samlet, vi gik rundt i byen 

sammen i stedet for i grupper og det gjorde 

også at vi kom tætter på hindanen. Vi lavede 

mange aktiviteter sammen som et fælleskab 

selvom vi er forskellige og det var stadig 

hyggeligt. 

Vi er gået igennem de gode dage sammen og 

de dage der ikke er lige så gode, Bedre sagt 

gennem opture og nedture. 
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Kan i huske da vi var i Istanbul, da vi lige var 

ankommet og vi gik en tur langs vandet og der 

kom to aggressive hunde. Det var en de 

oplevelser jeg ikke glemmer, Eller kan i huske 

efter vi havde kørt ATV, hvor vi skulle betale 

en bøde og de havde spæret vejen for vores 

bus så vi ikke kørte væk og vi skulle vente på 

politiet i rigtig lang tid. Kan i huske da vi tog 

ud og sejle i Istanbul og spiste morgenmad 

sammen på båden. Det var gode tider som jeg 

kommer til savne 

Jeg håber det bedste til jer alle sammen og 

håber på vi holder kontakten med hindanen 

selvom vi skal forskellige steder efter sommer. 

Jeg vil gerne slutte af med et citat om hvordan 

det har været at kende jer. 

Ukrudt er også blomster når man først lære 

dem at kende 
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