
15GJENGANGEREN GOD JULOnsdag 24. desember 2014

spor. I løpet av kvelden kvernet han og 
kameratene ut en plan om å gjøre noe 
for familien Lona.

At Kristoffersen har åpnet et konsert-
lokale gir muligheter andre ikke har. 2. 
juledag, kanskje den travleste utelivsda-
gen i året i Horten, åpner Kristoffersen 
dørene på Publicom Scene. Arrange-
mentet «Emilys jul» skal samle inn pen-
ger som uavkortet går til å gi familien 
Lona en hyggelig opplevelse. Det er 
plass til mange.

– Jeg hadde sett for meg noe til som-
meren, men det var kona mi som over-
beviste meg om å gjøre noe i jula også. 
Dette blir en fest for Emily, ikke en dys-
ter kveld, sier Kristoffersen.

Ting har en tendens til å skje raskt når 
Kjetil setter i gang. Mandagen etter jule-
bordet ble tilbrakt på telefonen. I løpet 
av dagen hadde han booket band og fått 
nesten 150 påmeldinger til arrangemen-
tet.

– Det er virkelig rørende med unison 
støtte, at folk viser så mye omsorg, sier 
Lorns, tydelig beveget.

KONTINUERLIG OPPFØLGING av et 
barn krever sitt. Skilsmissestatistikken 
for ektepar med barn med spesielle be-
hov, er dyster. Ni av ti går hver sin vei. 
Ekteparet Lona lar seg ikke skremme av 
statistikk.

– Vi har fått mye hjelp, fra både helse-
vesenet og barnehagen. Det er helt over-
veldende å oppleve at du har et apparat 
rundt deg som tar deg på alvor, sier 
Lorns. 

Å håndtere en kropp med begrenset 
motorikk er på sikt en belastning på 
muskler og ledd. Nå har familien fått 
bygget ut huset med rom og bad til Emi-
ly i 1. etasje, samt soverom til Åshild og 
Lorns i samme etasje. 

– Emily har nå alt hun trenger på en 
flate. Med rom i tilknytning til stue og 

kjøkken er hun i tillegg alltid med på det 
som skjer i huset, sier Åshild.

Og selv om det satt langt inne å skulle 
få avlastning for Emily, setter ekteparet 
Lona nå pris på de små pausene hver 14. 
dag. 

– Takket være veldig gode nattevakter 
og avlastere kan vi begge fungere i full 
jobb, sier Åshild.

Ekteparet passer i tillegg på å dyrke 
fritiden. Tid de kan bruke på de andre 
barna i huset, på hverandre, og på seg 
selv.

– Jeg er jo over gjennomsnittet fotball-
interessert, og det er Åshilds store for-
tjeneste at jeg kan fortsette med det, sier 
Lona.

Den tidligere borrespilleren var Ståle 
Brandsruds høyre hånd da sistnevnte 
trente Ørn. I 2014 ledet Lona Ørns G-
16-lag til andreplass i interkretsen. For 
kona Åshild handler det ikke om fotball, 
men et lag med venninner.

– Det blir kanskje ikke oftere enn en 
gang i måneden, men vi har jo telefon. 
Det har uansett blitt sånn at vi ikke len-
ger trenger å overvåke Emily hvert enes-
te sekund. Hun trenger jo også litt tid for 
seg selv, sier Åshild. 

HJEMME HOS familien Lona er Emily 
sliten og litt utålmodig. Storesøster Vic-
toria har i tillegg så smått begynt å mase. 
Hun skal i bursdagsselskap og er klar for 
å gå.

– Vi lever mer og mer normalt, men en 
vanlig dag i dette huset er organisert 
kaos, sier Åshild.

– Men det her er det livet vi har fått, 
smiler hun.

PS! Åshilds blogg finner du her: 
www.lillegullemily.wordpress.com
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Emilys jul
4. Emily elsker at pappa Lorns kiler henne. 5. Kameraten Kjetil Kristoffersen (t.h.) åpner dørene på Publicom Scene 2. juledag. Billettinntektene skal gå til en hyggelig opplevelse for fa-
milien Lona.  ALLE FOTO: ALEXANDER SVANBERG


