
KUNNE I TÆNKE JER AT HØRE MIT FOREDRAG?

Foredraget handler om hvad der sker i et hjem, når døden flytter ind. Når man går fra almagt til afmagt og lang-
somt skal vænne sig til at dagene er talte. Når du får diagnosen ALS, får du at vide, at det er uhelbredeligt.  At du 
bliver totalt lam. Du skal have hjælpere på døgnet rundt. Du skal leve af sonde mad. Du skal i respirator og til 
sidst forsvinder talen. Du vil kun være i stand til at blinke med øjnene.

Alt dette skete for min mand gennem 40 år, og han besluttede sig for at begå selvmord.

Foredraget handler om sorg, savn, frustration, og om hvordan kærligheden kan bære det ubærlige. Desuden 
handler foredraget også om min kamp for AKTIV DØDSHJÆLP og LEGALISERING AF CANNABIS til uhel-
bredeligt syge. 

Jeg har deltaget i Go´morgen Danmark og Go` aften Danmark flere gange, og har været interviewet til bl.a. Fa-
milie Journalen og Hendes Verden.

Derudover har min bog ”ALS-Sygdommen uden håb” været udtaget til bogmessen de sidste to år.
Yderligere informationer og link til Tv optagelserne kan findes på min hjemmeside, hvor man også kan læse 
gæsternes anmeldelse af foredraget.

www.ketty-hjoellund.dk 

Har dette vakt jeres interesse, er I velkommen til at kontakte mig.
Mail: ketty.hjoellund@gmail.com
tlf. 23809795

Med venlig hilsen
Ketty Hjøllund

Torsdag d. 2 februar 2017 havde vi på Billund Bibliotekerne fornøjelsen af Kettys foredrag om ALS. Det var en 
fantastisk ærlig og rørende fortælling om kærlighed, og hvad man stiller op, når uhelbredelig sygdom pludselig 
vender livet på hovedet.

Ketty Hjøllund er en gribende fortæller, og der var plads til både smil og masser af tårer under hendes foredrag. 
Tror ikke der var nogen i salen, der ikke blev dybt berørt af hendes historie.

Jeg kan uden tvivl sige at arrangementet med Ketty Hjøllund, er en af mine bedste arrangementsoplevelser i min 
tid på Billund Bibliotekerne, og jeg giver hende mine varmeste anbefalinger.

Rikke Beck Walther
Billund Bibliotekerne og Borgerservice
rbw@billund.dk

Når Ketty Hjøllund holder foredraget ”ALS – sygdommen uden håb”, sidder publikummet både med tårer i øjne-
ne og et lille smil på læben. For selvom foredraget er om tabubelagte emner bl.a. sygdommen ALS, aktiv/passiv 
dødshjælp, så bliver det leveret med humor og stor charme. 

Foredraget er intimt og hjerteskærende, hvor publikum oplever en kvinde med en stor sorg og til trods for det, et 
gå-på-mod der er sjældent set. Jeg kan på det varmeste anbefale foredraget ”ALS – sygdommen uden håb” med 
Ketty Hjøllund.  

Louise Ryge Petersen
Bibliotekar ved Viby Bibliotek 


