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Glad på badet? Ikke det? Ring T&T
Tør du pusse opp badet uten bruk av våtromsgodkjente

fagfolk? Ring den eneste våtromsgodkjente
byggmesterbedriften i by’n.
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Theodor Reiss har 
epilepsi. I tre uker nå 
er han på Spesialsyke-
huset for epilepsi for 
undersøkelser. Dit 
reiste han ikke tom-
hendt.
AleksAnder limkjær 
aleksander.limkjer@gjengangeren.no

Aktiv for epilepsi er startet og 
drevet av Theodors pappa, 
Kenneth Reiss. Poenget er å 
synliggjøre for folk med syk-
dom eller helseproblemer, og 
da først og fremst epilepsi, at 
det er fullt mulig å leve et aktivt 
liv selv om man har utfordrin-
ger. 

Theodor har siden dag én var 
farens gode medhjelper og tre-
ningspartner. 

For to år siden fikk den snart 
11 år gamle gutten (bursdag i 
desember) selv diagnosen epi-
lepsi. Dette har ikke stoppet 
han fra å fortsette sitt aktive liv. 

– Jeg trener like mye. Det er 
ikke noe problem. Jeg liker aller 
best å løpe, og helst på flat-
mark. Men, siden pappa er glad 
i trappeløp, blir det mye det 
også, forteller Theodor, som 

ikke nøler da Gjengangeren 
spør hvem som er sprekest av 
han og faren. 

– Det er meg, det. Han blir 
furten når jeg slår ham.

Fint å gi tilbake
For tiden er Skoppum-gutten 
innlagt på Spesialsykehuset for 
epilepsi for undersøkelser og 
tester. Det passet bra med fa-

rens årlig tur med gaver til sy-
kehuset. Og i år var det Theo-
dor som fikk lov til å være jule-
nissen. 

– Det var veldig gøy. De ble 
overrasket, men glade for tin-
gene, og takket oss masse. De 
fikk mye kule ting, forteller 
Theodor, som synes det var fint 
å dele ut gavene. 

Siden Aktiv for epilepsi hand-

ler om spre budskapet om akti-
vitet, så var det også aktivitets-
utstyr som ble delt ut. 

– Det var en spinningsykkel, 
mye forskjellig utstyr og et fris-
beegolf-mål. Spinningsykkelen 
synes jeg var det kuleste. Den 
testet jeg skikkelig hjemme før 
vi dro, sier Theodor. 

Tre uker skal han være på sy-
kehuset. Det går fort. 

– Det er skole her, så det slip-
per jeg ikke unna. Men vi har 
ikke lekser, så det er fint.

Gode hjelpere
Det er tredje året på rad Aktiv 
for epilepsi tar på seg nisseluen 
og deler ut gaver på Spesialsy-
kehuset for epilepsi. 

– Gavene er kjøpt inn for pen-
gene Kollentrappa støtter Aktiv 
for Epilepsi med. Hvert år gir de 
deler av deltakeravgiften til 
oss. Det er Skiforeningen og 
Trappefolket som arrangerer 
Kollentrappa, sier Kennet 
Reiss. 

De to foregående årene har 
gavene gått til barneavdelingen 
på sykehuset. I år var det de 
voksne som fikk utstyr. Så å si 
alle gavene har Kenneth fått tak 
i Horten. 

– Jeg er glad i nærmiljøet, så 
jeg prøver å støtte opp om det. I 
tillegg er det veldig hyggelig at 
både Intersport Solberg og 
R.O.P.E.S. AS (Rapid Optimal 
Physical Exercise System) i Ås-
gårdstrand hjelper oss veldig 
med gavene. De er viktige og 
fine støttespillere. Uten deres 
hjelp hadde vi ikke fått så mye 
med oss inn hit, sier Kenneth 
Reiss. 

Theodor (10) hadde med gaver da han skulle legges inn på sykehus: 

– Fikk mye kule ting

JULENISSENE: Lasse Rypdal (Trappefolket), Theodor Reiss, 
Kenneth Reiss og Lars Amund Toftegaard (Skiforeningen) delte ut 
gavene fra Aktiv for epilepsi.  BEGGE FoTo: PrIvaT

KULEST: Theodor Reiss synes 
spinningsykkelen var den kuleste 
gaven sykehuset fikk. 

TIPS oSS! TELEFoN 33 02 00 00 
redaksjonen@g jengangeren.no


