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LOKALT

Familien Clausen er for nylig 
fl yttet til Hellebæk fra Øster-
bro i København, og alle fem 
familiemedlemmer glæder 
sig over deres nye kommune, 
som netop ønsker at tiltræk-
ke fl ere børnefamilier. 

HELLEBÆK: Den havfriske 
vind tager i skovens grønne 
trætoppe nær ejerlejlighe-
den, hvor familien Clausen 
fl yttede ind for to år siden.

Familien tæller ægtepar-
ret Cecilie og Mikkel Clausen 
og deres tre børn Felix, Laura 
og Albert på henholdsvis syv, 
seks og to år, der alle fl yttede 
fra Østerbro i København til 

Hellebæk for at komme tæt-
tere på naturen og længere 
væk fra manglende parke-
ringspladser og lange køer. 

- Vi er begge to vokset op 
i nærheden af grønne områ-
der, og vi synes, det her om-
råde er helt specielt, fordi her 
en meget høj diversitet; na-
turen har fået lov at udvik-
le sig på en anden måde end 
andre steder. Her er rigtig 
meget lokalhistorie, og der 
er gjort meget ud af at be-
vare de gamle huse. Her er 
bare vildt smukt, synes jeg, 
fortæller Cecilie Clausen og 
fortsætter:

- Vi var ret bekymrede i 
starten for, at det ville væ-
re et sted, hvor der kun bo-
ede pensionister. Ikke fordi 
vi har noget imod pensioni-
ster, men vi skulle jo fi nde et 
sted, der var godt for børne-
ne, hvor de også kunne få go-
de legekammerater, og hvor 
skole- og vuggestueforhol-
dene var gode.

Let at falde til
Det varede imidlertid ikke 
længe, før parrets tre børn fi k 

»Vi har det lidt som at være på ferie«
Familien Clausen fl yttede, imens Cecilie endnu var på barsel med yngstesønnen, Albert. De valgte at prioritere udgangspunktet for familielivets og dets omgivelser frem for karrieremulighederne. - Der var nogle helt an-
dre tilbud her, end det vi ellers havde fundet, fortæller Cecilie Clausen, der første september åbnede tandlægeklinikken »Mit Smil« i Helsingør. 

- Tilfl ytterimaskinen fungerer 
super godt. Man føler sig virke-
lig godt modtaget, siger Mikkel 
Clausen. 

Af Pernille Hahn Hauberg

p.hauberg@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen 
fotolars@hdnet.dk

” Det betyder ret meget, når man kommer hertil uden net-
værk, og man gerne vil have, at ens børn har en venne-
kreds, at der så er nogle, der er parate til at tage imod

Cecilie Clausen
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plads i henholdsvis skole og 
vuggestue.

- Vi var utrolig godt mod-
taget forstået på den måde, 
at der var nærhed og tid til at 
tage sig af os i institutionen. 
Vi kunne bare komme, når vi 
ville, husker Mikkel Clausen, 
der ikke havde forventet at få 
besvaret sin henvendelse om 
at få sat børnene i institution 
helt så hurtigt, som familien 
oplevede. 

- Og så får de den der di-
mension med natur, luft, 
snegle og frøer, hvor man in-
de i byen har små afgrænse-
de områder med legestati-
ver. Her er der bare 25 gange 
25 meter bålplads bag gyn-
gerne. Det bemærkede jeg 
med det samme, da vi så 
ungernes institution første 
gang, hvor jeg tænkte, »Det 
er jo sådan, en legeplads skal 
se ud!«

Godt naboskab
Særligt tiden og nærværet 
har tilfl ytterparret sat pris 
på, og den har de også mødt 
hos naboerne, med hvem de 
har haft stor fornøjelse af at 
omgås til både grill- og rød-
vinshygge.

- Det, synes jeg, er ret hyg-
geligt. At folk har den åben-
hed og nærhed. At vi ikke 
alle sammen skal være frem-
mede for hinanden, fordi 
man kan sagtens have rigtig 
meget glæde af at kende no-
gen, der bor lige i nærheden. 
Nu har vi for eksempel børn, 
og så leger de med naboens 
børn, siger Cecilie Clausen, 
der især glæder sig over, at 
børnene har haft let ved at 
knytte venskaber.

- Hvis vi skal lave en lege-
aftale for vores børn, ople-

ver vi i vid udstrækning, at vi 
kan lave den inden for sam-
me uge, og det vil folk ger-
ne. I København er det så-
dan noget med, »Ja, den der 
sidste lørdag i marts, der kan 
det godt være, vi kan om ef-
termiddagen«. Folk er for-
travlede derinde og booker 
deres tid op på en anden må-
de. De prioriterer måske ikke 
det nære så meget, hvorimod 
heroppe har vi følt, at folk har 
været mere tilgængelige. Det 
betyder ret meget, når man 
kommer hertil uden net-
værk, og man gerne vil ha-
ve, at ens børn har en venne-
kreds, at der så er nogle, der 
er parate til at tage imod, si-
ger hun.

Savner ikke København
Cecilie og Mikkel har nydt 
deres tid i København, men 
med tiden og alderen er de 
blevet klar til at fl ytte fra 
storbylivet.

- Jeg har absolut haft stor 
gavn af at være derinde. Nu 
har jeg det sådan, at det er 
fi nt at komme ind, men det 
er bedre at komme ud igen, 
siger Mikkel med et grin. 

- Vi har det lidt som at væ-
re på ferie heroppe, siger Ce-
cilie og fortæller, at familien 
førhen holdt af at tage i som-
merhus på forlænget week-
end, men at de efter fl yt-
ningen foretrækker at være 
derhjemme.

Mikkel, der arbejder som 
it-iværksætter i Søborg, ta-
ger hver dag køreturen ind til 
byen, men det generer ham 
ikke.

- Når man har havet og 
skoven her, så synes jeg, det 
er et lille off er. Det er klart, 
skulle man partout køre lige, 

når det var værst, ville man 
være mindre motiveret, men 
det fungerer, siger han.

Vennerne kommer
Det er svært for parret at sæt-
te en fi nger på noget, der har 
været svært ved fl ytningen, 
og den eneste overraskelse 
har været, hvor lidt de har 
savnet byen.

- Vi var lidt bekymrede for, 
om vi ville se vores venner 
fra København lige så meget, 
som vi plejer, men det er fak-
tisk endt med, at de altid ger-
ne vil komme op og besøge 
os. Vi tager stort set ikke læn-
gere til København og besø-
ger dem. Vi inviterer bare på 
grill eller noget, fordi de synes 
bare, det er hyggeligt at kom-
me herop med deres børn en 
hel dag. I stedet for bare at 
mødes på en café i to timer, 
så ser vi dem en hel dag hver 
måned eller hver anden må-
ned, fortæller Cecilie.

Aktive i lokalmiljøet
Børnene går i henholdsvis 
Hellebækskolen og Børne-
huset Hellebæk, og deres for-
ældre har tegnet et familie-
medlemsskab til Ålsgårde 
Surfklub.

- Når børnene bliver lidt 
ældre, vil vi melde os ind i 
Helsingør Sejlklub og lære 
dem at sejle. Lige nu er de ik-
ke rigtig gamle nok, så de går 
bare til svømning, siger Ce-
cilie.

Helt slip på Købehavn har 
parret dog ikke givet. 

Cecilie går til argentinsk 
tango inde i byen, og Mik-
kel kommer i et værksted, 
hvor han og en gruppe ven-
ner samles om interessen for 
veteranbiler. 

Cecilie Clausen har overtaget 
Peter Fabian Eriksens tand-
lægepraksis.

Pernille Hahn Hauberg

HELSINGØR: Første septem-
ber slog Cecilie Clausen dø-
rene op til tandklinikken 
»Mit Smil«, som erstatter den 
tidligere tandklinik i Stenga-
de 78 A.

Den forhenværende ejer, 
Peter Fabian Eriksen, vil dog 
fortsat være at fi nde på kli-
nikken, hvor han fremover 
arbejder som tandlæge. 

Alt godt til den, der venter
Selvom klinikken er ny, har 
Cecilie Clausen og hendes 
familie de sidste to år lært 
lokalområdet at kende, efter 

de i september 2015 fl yttede 
til Hellebæk.

Efter en gåtur i området 
omkring Hellebæk og Åls-
gårde faldt familien for ste-
det, og de besluttede derfor 
at rykke bopæl fra Østerbro i 
København, før Cecilie Clau-
sen havde fundet den rigtige 
praksis at udføre sit arbejde i 
Nordsjælland.

En moderne tandklinik
- Det var et valg, vi havde 
truff et, fordi vi valgte, det var 
her, vi skulle bo, og det var 
her, børnene skulle gå i sko-
le. Så måtte jeg være lidt me-
re tålmodig, forklarer Cecilie 
Clausen, hvis børn er faldet 
godt til i henholdsvis Helle-
bækskolen og Børnehuset 
Hellebæk. 

Valget faldt på tandkli-
nikken i Stengade 78 A, fordi 
den tidligere ejer, Peter Fa-
bian Eriksen, ifølge Cecilie 
Clausen, er kendt for moder-
ne teknologi og har erfaring 
med avancerede behand-
linger, som er, hvad Cecilie 
Clausen ønsker at tilbyde si-
ne kunder mere af. 

Stengades nye tandlæ-
ge vil desuden engagere sig 
i områdets øvrige erhvervs-
liv og i ERFA-grupper (leder-
netværk, red) for at styrke sin 
klinik i konkurrencen med 
udenlandske kæder.

Cecilie Clausen dimit-
terede fra tandlægestudiet 
i 2003 og har siden arbej-
det i blandt andet Schweitz, 
England, Belgien og Dan-
mark.

Tandklinikken i Stengade 
78 A er blevet til »Mit Smil«

” Det, synes jeg, er ret hyggeligt. At folk har den åbenhed og nærhed. At vi 
ikke alle sammen skal være fremmede for hinanden, fordi man kan sag-
tens have rigtig meget glæde af at kende nogen, der bor lige i nærheden

Cecilie Clausen

ESPERGÆRDE: Espergærde Idrætsforening 
var i går nødt til at afl yse fodboldtrænin-
gen som følge af regnvejr.   

- Banerne er ekstremt våde lige nu, og 
der kommer endnu mere vand i eftermid-
dag. Vi er derfor desværre nødsaget til at 

afl yse al træning på græs i dag. De årgan-
ge, der har træning på kunstgræs vil fort-
sat kunne afvikle træningen indtil klok-
ken 18, hvorfra kampe skal afvikles, blev 
det oplyst i et opslag på facebook.

Red.

Våde baner skabte problemer for 
fodboldtræning 

Fodboldtræningen i Espergærde var afl yst i går. (Arkivfoto).

SKOLER: Igen i år dyster landets 0.-4.-klas-
ser om at samle fl est dåser og fl asker og 
vinde Dansk Retursystems konkurrence 
om at blive Årets Panthelte. Det oplyser 
Dansk Retursystem i en pressemeddelel-
se.  

Undervejs skal eleverne også lære om 
klima og genanvendelse. Vinderen udrå-
bes den 22. november, hvor præmien på 
2.000 kroner til klassekassen bliver over-
rakt af tv-vært Joakim Ingversen. Der er 
åbent for tilmeldinger fra i dag. Sidste år 
deltog skoler fra hele landet i konkurren-
cen. 

Vinderklassen blev 1. a fra Nors Skole 
i Nordjylland, som blandt andet byggede 
skolens cykelskur om til en emballagefa-
brik med skilte, hvor børnene kunne sor-
tere dåser og fl asker efter materialetype. 
Dansk Retursystem, som står bag konkur-
rencen, står for at drive det danske pant-
system, hvor man henter, tæller og sorte-

rer tomme dåser og fl asker og sender dem 
til genanvendelse. Her håber man, at kon-
kurrencen kan bidrage til at lære børn go-
de miljøvaner så tidligt som muligt, så det 
at genanvende bliver en naturlig del af de-
res hverdag.

- Vi håber, at de børn, der deltager i kon-
kurrencen, får ny viden og en oplevelse af, 
at det ikke er så svært at gøre noget for mil-
jøet, og at de allerede gør det i dag. Og vi 
håber, de efterfølgende bliver gode rolle-
modeller for andre børn – og for deres for-
ældre.

Konkurrencen starter den 24. oktober, 
og slutter den 21. november. 

Vinderklassen afsløres den 22. novem-
ber, hvor tv-vært Joakim Ingversen, som 
blandt andet er kendt fra »Alle mod 1«, 
overrækker præmien på 2000 kroner til 
klassekassen. 

Red.

Elever dyster om at 
være fl askesamlere

HELSINGØR: Alt tyder på, at der kommer 
et julemarked på Axeltorv i Helsingør i år. 
Både Helsingør Cityforening og en anden 
potentiel arrangør har meldt sig som inte-
resserede i at være med til i planlægnin-
gen af årets marked.

Ved et møde i Helsingør Byråds udvalg 

for teknik, miljø og klima er det blevet be-
sluttet, at begge parter skal indkaldes til et 
dialogmøde for at afklare, hvad forvent-
ningerne er. Kommunen vil byde ind med, 
at der ikke behøver at blive betalt stade-
pladsleje ved julemarkedet.

Forhandler videre om julemarked


