
S’s afskedstale 
 
Første gang jeg kom til Huset Reflekt, var jeg bange for, om jeg havde taget den rigtige beslutning om at 
fortælle kommunen, hvad der skete hjemme hos mor og far. Jeg var næsten lige fyldt 16, og jeg var bange 
for at fortælle folk, at jeg boede på et opholdssted, da jeg altid har hørt dårligt om sådanne et sted. At de 
voksne ikke vidste den omsorg, som børn har brug for i deres liv, at der er mange børn, og at der kun var 
dårlige børn, “sådan nogle steder”. De fordomme var så forkerte, fandt jeg ud af. Det endte med at være et 
godt valg jeg traf, altså at fortælle kommunen hvad der skete derhjemme hos mine forældre.  
 
Jeg har altid boet med min mor og far, så det var mærkeligt at blive tvangsfjernet væk fra det, man kender 
bedst; venner, familie, skole og arbejde. Jeg vidste ikke, hvor længe jeg skulle bo her, men jeg var fast 
besluttet på, at jeg skulle passe på mig selv og mine brødre i det, da alt var nyt og ukendt territorium. Føler 
selv den opgave er godt klaret, selv hvis det var svært i starten, har jeg nu styr på det.  
 
Noget, der altid har været svært for mig, har været at møde nye mennesker. Jeg er normalt stille omkring 
folk, jeg aldrig har mødt eller snakket med. Jeg mener, at Huset Reflekt har været gode til at følge med i mit 
tempo, når det kom til, at jeg skulle åbne mig op for jer. Nu snakker jeg om alverdens ting med en hver 
voksen i huset. Det kan være skøre ting, sjove ting eller seriøse ting. De voksne i huset har været meget 
gode til at lytte og give gode råd. De råd vil jeg tage med mig videre i livet, det takker jeg jer for. 
 
Definitionen af familie i den danske ordbog er “gruppe af (nulevende) personer der er forbundne gennem 
slægtskab, ægteskab eller adoption især set i forhold til et enkelt af familiens medlemmer”. Denne 
definition er jeg ikke enig i. Efter at have boet i Huset Reflekt har jeg fundet ud af, at familie ikke kun er 
dem, man er forbundet med igennem “slægtskab, ægteskab eller adoption”. Min familie er jer. Jeg har 
mine hjælpsomme mødre, mine skøre fædre, mine deltids onkler, mine skøre brødre og mine bedste 
søstre. Selv hvis vi ikke deler samme DNA, føler jeg stadig, at I er min store familie, som jeg aldrig vil 
glemme, og jeg er så taknemlig for en hver person herfra. 
 
Alle de minder, jeg har haft med jer, er nogle, jeg vil tage med mig og fortælle folk om igennem hele mit liv. 
Mine børn skal jeg også fortælle dem til og være sikker på, at de fortæller videre til deres børn. Vores ture i 
sommerhus, vores juletur til Kbh, vores ture til stranden, vores stille og rolige dage i huset og min 
’primakker-tur’, de bedste minder i mit liv er nok herfra. Undtagen dengang jeg blev hentet af Morten 
klokken 1 om natten, fordi jeg fik lidt for meget at drikke i Haslev. 
 
Min ’primakker’ betyder utroligt meget for mig. Hun har været der helt fra starten, da jeg var stille og 
akavet til nu, hvor jeg er højtråbende og udadvendt. Hun har set min personlige udvikling helt fra starten og 
har flere gange sagt til mig, at jeg er blevet en “voksen” igennem al den tid, jeg har været her. Mig og min 
’primakker’ kan snakke om alt mellem himmel og jord (såsom at snakke om drenge, skole og problemer i 
pigegrupperne osv). Jeg er tryg og føler mig elsket. Min ’primakker’ vil altid være en person, jeg 
værdsætter, jeg har mødt og altid vil elske. 
 
Hvis man møder mig fra, da jeg først kom i huset og mig nu, vil man se en stor forskel på mig udefra men 
allervigtigst indefra. Jeg er blevet til min egen person, og jeg tænker ikke over, hvad folk synes om mig. Jeg 
er endelig blevet den “independent woman”, jeg plejede at sige, jeg var. Jeg har set, hvordan en familie kan 
fungere i forhold til den, jeg kom fra, da jeg kom herud.  
Nu skal jeg hjem til en lejlighed med masser af kærlighed, hvor jeg føler mig tryg, ligesom jeg gør her. I 
starten var Huset Reflekt bare et opholdssted, som var midlertidigt. Huset Reflekt er mere end blot bare et 
“opholdssted”, der er midlertidigt. Det er et hjem med masser af kærlighed, som varer for evigt.  

Huset Reflekt har de bedste voksne og de sødeste børn. Jeg holder virkelig af jer alle sammen❤️ 


