
Her den anden dag - eller det føles sådan - fandt jeg mig selv på en flyvemaskine, med hele mit liv pakket i ned 
i bare én kuffert; 23 kg og en tung tankegang. Hvad mit liv ville bringe the næste års tid, vidste jeg ikke. Alt 
jeg vidste var at det her ville blive det allerbedste år i mit liv! Men helt sikkert også den mest forvirrende ting 
du nogen sinde vil prøve! Hvor er dit hjem? Hvem er din familie? Og hvem er dine sande venner? Det her er 
når du finder ud af hvem du er, og når du vokser 5 år på bare 1 år! 

Mor, hvor er du nu? !
Så udveksling er når du finder dig selv spise insekter og danse rundt om et træ imens du synger 

skøre sange - bare fordi alle andre gør det. Udveksling er når dine venner griner ad dig, når du 

prøver at udtale et nyt år, der lyder perfekt i dit hovede, men det er det bare ikke. Og det er, når du 

finder dig selv med tårer ned af dine kinder, kaldende på din mor, selvom du næsten er voksen nu. 

Udveksling er når hele din verden vender på hovedet og alting, alting føles så forkert men lige så 

rigtigt på den samme tid. Udveksling er ikke et år i dit liv, det er et liv på et år. 

!
Udveksling var da jeg åbnede mine øjne for noget helt nyt og anderledes. Det føles så ubehageligt 

og jeg ønskede mig mere end noget andet bare at tage hjem, hvor alt er “som det burde være”. Men 

som tiden går, finder jeg at verden ikke er det sammen gennem mine nye øjne, og at det hele handler 

om at prøve at forstå folket, prøve at være et nyt menneske, og leve det nye liv, som du er blevet givet 

til at opleve. Så da jeg startede med at tage del i mit nye liv og familie med mit hjerte, begyndte jeg 

faktisk at føle mig godt tilpas, at føle at det her faktisk godt kunne være min familie og mit liv. 

Mor, jeg kan godt selv!!
Men hjem vil stadig være min førsteprioritet. Hjem er hvor jeg kan synge i badet og komme med 

dumme bemærkninger uden der overhovedet er nogen der lægger mærke til det. Hjem er hvor jeg 

kan sove når som helst, og bare føle mig i sikkerhed en gang for alle. Hjem er den base, som du 

kommer tilbage til, når du bare er træt og vil lægge alt bag dig. 
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!
Men nu er det tiden til at opleve, tiden til at være ung og leve det fantatiske liv, som vi er givet. Det 

her er tiden til at få venner, der vil holde længere end nogle andre venner, du måske har holdt fast i 

indtil videre. Det er tiden til at lære at stå egne ben, og vise mor at du altså godt kan selv. Nu er 

tiden til at spise ulækker mad, og spise alt for meget af det, lige indtil dine bukser sprækker. Nu er 

den helt rigtige tid til at gøre alt hvad du aldrig før har gjort, og bare sige, “JA”, til alt og hvad som 

helst som folk har at byde på - lige bort set fra stoffer selvfølgelig. Nu er tiden til at ligge alle tingene 

i dit liv, som har trukket dig ned, bag dig. Nu er tiden til at leve dit liv! Fordi hjem vil altid være der, 

hjem vil altid vente for din hjemkomst.


