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Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev 
født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg 
var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, 
hvor jeg så gik i tysk børnehave. 
Vi boede i et meget stort hus. Jeg boede sammen med 
min far og mor, og nogle gange kom mine halvsøskende 
fra Sverige for at besøge os. Men huset blev alt for dyrt, 
derfor flyttede vi tilbage til Flensborg i en lejlighed, og 
jeg kom i dansk børnehave. Jeg kunne godt snakke lidt 
dansk, derfor ville min far også gerne, at jeg kom i 
dansk børnehave for at lære mere. Da jeg ca. var 5 år 
gammel begyndte mine forældre at skændes og min far 
flyttede et andet sted hen i Flensborg for at bo alene. Jeg 
måtte stadig godt besøge min far, men jeg boede hos 
min mor. Efter et stykke tid besluttede mine forældre 
sig for at blive skilt. Min far lærte en ny kvinde at kende 
og flyttede til København. 
 

Indskoling 
 

Med 5 år blev jeg så indskolet her i Flensborg på en 
dansk skole. Det var meget spændende for mig. Min far 
kom fra København for at være der. Her i Tyskland får 
vi en såkaldt ”Schultüte”, det ligner et meget stort 
kræmmerhus. I ”Schultüten“ er der nogle små ting til 

skolen som for eksempel blyanter og en lineal og mange 
andre ting. I skolen havde vi så til start dansk, tysk og 
mate. Selvom mit modersprog (modersmål) var og 
stadigvæk er tysk, var det meget nemt at lære, læse og 
skrive på dansk og tysk. 
 

 
(Timon med sin Schultüte) 
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(Timon som baby) 
 
                  En anden familie og ferie 
 
Min far ville gerne have, at jeg skulle komme på besøg, 
sammen med min halvsøskende hjemme hos ham i 
København. Min far hentede mig og mine søskende for 
at køre med toget. Da vi kom hjem til ham mødte vi 
hans ny kone. Mine søskende og jeg hilste på hende og i 
det øjeblik kom to piger ind. De var tvillinger og var 
børnene af min fars kone. Min fars kone hedder Lea og 
tvillingerne heder Sara og Nadia. Mine andre to 
halvsøskende hedder Jonathan og Johanna. Vi kunne 
desværre kun være der i en weekend. Da jeg kom hjem 

var jeg glad for at kunne i skole igen. Da jeg var ca. 7 år 
gammel skulle jeg på autocamperferie med min far og 
hele familien. Dvs. min far, hans kone, Sara, Nadia, 
Jonathan og Johanna for at vi kunne lære hinanden 
bedre at kende. Vi var 7 personer, derfor blev det lidt 
trængt, men det var hyggeligt. Da jeg var hjemme hos 
min mor igen, fløj vi til Grækenland. Det var min første 
flyvetur og jeg var meget spændt. I Grækenland lærte 
jeg så en ny ven at kende og min mor blev venner med 
hans mor. Det var mærkeligt for mig at være i et andet 
land langt væk fra Danmark og Tyskland, men jeg 
havde det sjovt. Da min mor og jeg fløj tilbage var min 
sommerferie forbi og jeg skulle tilbage i skole igen.                                                

 
(Timon sammen med sine halvsøskende) 
                             



3 
 

Mine rejser alene 
Jeg var glad for min klasse og var venner med næsten 
alle, derfor kunne jeg også godt lide at gå i skole. Min 
mor og min far besluttede, at jeg skulle komme på 
besøg hos min far nogle weekender. De ville begge 
have, at jeg skulle flyve alene. Jeg var lidt bange den 
første gang men efter tre til fire gange havde jeg vant 
mig til det. Desværre blev det for dyrt og derfor 
begyndte jeg at køre alene i tog til København. I 
København blev vi alle syv personer mere og mere til 
en egen lille familie. Og jeg besøgte min far en gang om 
måneden. Hjemme i Flensborg hos min mor kom jeg så 
i tredje klasse, og der lærte jeg en ny kammerat at 
kende. Han flyttede til Flensborg og kom i vores klasse. 
Jeg blev meget gode venner med ham.  
 

Skoleårene og et nyt hjem 
 
3. Klasse var et sjovt skoleår. Jeg lærte nye mennesker 
at kende og havde gode karakter. Jeg var tilfreds med 
mine lærere og jeg havde det stadigvæk sjovt med at gå 
i skole. I 4.klasse skulle vi så på lejrskole i Vesterled. 
Det var meget sjovt. Jeg elskede altid at være sammen 
med min klasse et andet sted, derfor kunne jeg godt lide 
at være på lejrtur. Derhjemme var alt som før. Jeg 

besøgte min far hver måned og boede hjemme hos min 
mor. Med min familie i København rejste vi tit til 
Sicilien for at besøge min fars kusine. Sammen med 
min mor rejste jeg tit til Spanien. Til Mallorca eller 
Andalusien syd for Spanien. Tit besøgte jeg også min 
farmor, der boede på Föhr (en lille Ø i Nordsøen, den 
ligger syd for øen Sild). Hun havde et cafe og et bageri. 
Vi fik alt gratis, så det var meget dejligt. På Föhr var vi 
for det meste om sommeren. 
 

  
 (Timon sammen med sin mor på ferie) 
Da jeg var10 år havde min mor det ikke så godt og hun 
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skulle i en ”Rehaklinik”. I den tid skulle jeg flytte til 
min far i København. Det var ikke nemt for mig. Jeg 
skulle jo på en ny skole og jeg var så glad for min 
gamle skole. Men selvom det var hårdt for mig, fandt 
jeg nye venner i København og havde det sjovt. Det var 
stadigvæk lidt mærkeligt at bo i en storby, selvom jeg 
kendte København som mit andet hjem. Efter et halvt år 
kom min mor hjem igen og jeg skulle flytte tilbage til 
Flensborg. Jeg var glad for at komme hjem igen, men 
jeg var stadigvæk lidt ked af det, fordi jeg savnede min 
far. Mine forældre besluttede sig så for, at jeg kommer 
på besøg hver tredje weekend. Og det virkede og virker 
stadigvæk godt i dag. Min klasse og mine lærere var 
glade for at jeg var tilbage igen. Og jeg kom i 6. klasse. 
Jeg kunne ikke så godt lide den 6. klasse, men jeg havde 
stadigvæk gode karakter efter min mening. I påskeferien 
fløj jeg med min mor og en ven fra min mor til Kenya, 
jeg var aldrig før så langt væk fra mit hjem. Der var 
næsten op til 40° om dagen. Det var en rigtig god ferie 
og jeg vil meget gerne tilbage til Kenya engang til. 
Jeg glædede mig meget til 7. klasse, fordi vores klasse 
blev delt op i to klasser, fordi nye elever fra en anden 
skole kom i vores klasser. Da jeg kom i 7. klasse, var 
jeg ikke i samme klasse med mine gamle venner, men 
jeg fandt en meget god ven. Vi fik ikke kun nye elever, 
men også nye lærere. Det var en lille omsætning, men 

det gik godt. I starten af 7. klasse kørte hele syvende 
årgang med cykel til Tydal (et lille lejr, der ligger ca. 22 
km syd fra Flensborg) for at overnatte i nogle telte. Vi 
var der i 3 dage og det var en slags kom-sammen-tur for 
at lære alle de nye elever bedre at kende. 
I Tydal blev jeg så også venner med nogle af de nye 
elever.  
Den 7. Klasse blev mere vanskeligt end de andre 
klasser. Vi fik nye fag og skrev mange prøver. Men jeg 
kunne godt leve med det. Vores årgang havde det meget 
sjovt. Jeg var meget gode venner med næsten alle og jeg 
var glad for de nye lærere jeg fik. Jeg kom godt gennem 
året, og glædede mig til at komme i ottende klasse. Men 
først var der sommerferie. I sommerferien var jeg de 
første 3 uger hos min far. Jeg kørte op til ham i tog som 
altid. Alle var der, mine halvsøskende, min far, hans 
kone og tvillingerne. Vi havde det meget sjovt. Der var 
dejligt vejr hver dag og der var varmt. Efter halvanden 
uge kørte jeg sammen med mine to halvsøskende og 
den ene af tvillingerne til Föhr for at besøge min 
farmor. På Föhr er der en stor strand og vi badede i 
havet vejr dag. Vi hjalp min farmor og onkel, der var 
medejer af cafeen og var chef, med at sælge is og andet. 
Min halvsøster serverede kaffe og kage til gæsterne. 
Desværre kunne min far ikke med til Föhr, fordi han 
havde noget med hjertet, og lige var blevet opereret og 
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måtte derfor ikke rejse til udlandet. Min fars kone blev 
også derhjemme for at hjælpe ham. Min far har det godt 
igen i dag, og er sundt og frisk. Efter 9 dage kørte vi 
tilbage igen, og jeg var de sidste par dage hos min far. 
Efter ferien hos min far skulle jeg hjem til min mor. 
Min mor, hendes ven og jeg fløj til Barcelona. Det var 
første gang, at jeg var i Barcelona og tilfældigvis var 
min ven også i Barcelona. Vi mødtes tit ved stranden i 
de dage. Men jeg fik også meget at se fra byen. Vi 
havde held at Barcelona havde en fodboldt kamp de to 
uger vi var der, så vi bestilte nogle billetter og så 
kampen. Det var virkelig spændende, men desværre 
tabte Barcelona, men i det mindste så jeg Messi score et 
mål og det var en god oplevelse. Efter to uger fløj vi 
tilbage igen. Og den sidste uge var jeg bare derhjemme. 
Så begyndte det nye skoleår, og jeg kom i 8. klasse. I 
starten af 8. klasse var min klasse i Hundige, det er i 
nærheden af København. Vi var der som udveksling 
elever for at se, hvordan man lever i Danmark og 
hvordan ens hverdag er. Jeg kendte det meste, fordi jeg 
jo selv har boet i København engang.  Efter Hundige 
var der almindelig skole indtil vi kørte til Østrig, hvor vi 
stod på ski. Det var meget sjovt. Jeg har aldrig prøvet at 
stå på ski, men jeg lærte det meget hurtigt. Da vi kom 
hjem igen skulle vi skrive vores selvbiografi.

  
(Barcelona kampen) 
 

 
(Timon og hans far, da Timon var helt lille) 


