
 
Vi arrangerer kurs for pårørende av rusavhengige.  

Dette er et kurs for alle som kjenner at de er maktesløse i sin relasjon ovenfor en 
rusavhengig.  

Ofte vil en pårørende kjenne seg alene og skamfull. Det å møte andre i samme 
situasjon er gjerne en lettelse og kan oppleves som helende.  

Her vil vi ha tid og mulighet til å drøfte utfordringer det er å være pårørende. 

I løpet av helgen vil vi gjennomgå bl.a. disse temaene: 

- Hva er en  rusavhengig/ hvilke krefter driver den rusavhengige/ 
hvordan skal man takle manipulasjonen og offer-mentaliteten som 
den rusavhengige bruker.  

- Hvordan tar jeg tilbake livet mitt?  
- Selvbebreidelse/ skam/ miste kontakten med seg selv og egne 

følelser og tanker. 

Dette er noen av temaene vi skal innom sammen med en terapeut med mange års 
erfaring både som tidligere misbruker og terapeut. 
I tillegg vil dere høre fra andre pårørende som har kjent dette på kroppen selv, og 
som har funnet sine måter å takle situasjonen på.  
Vi vil også høre historiene til rusavhengige som i dag lever et rusfritt liv.  
Samt introdusere verktøy og anbefale metoder som mange bruker jevnlig for å 
mestre sitt forhold til en rusavhengig. 

Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål til både pårørende og rusavhengige.  
Alle spørsmål og svar vil av natur kunne være meget personlige og intime, så alle 
representanter og deltagere vil av den grunn signere på en taushetserklæring som 

sikrer full diskresjon og konfidensialitet.   

PÅRØRENDE KURS



Her er noen sitat fra pårørende vi har hatt glede av å følge gjennom sin prosess 
: 

“Det å være pårørende/medavhengig er en ensom plass.  Tiden før min sønn 
begynte på sin tilfriskning var grusom!”

“Kurset var det det tøffeste og det mest lærerike vi har vært med på” 

“Hadde det ikke vært for kurset og Veien Ut hadde vi ikke vært der vi er I dag”

“Som mor er dette et helt nytt liv som jeg nyter, og jeg er blitt mye flinkere til å 
"slippe" all redsel som har vart I 12 år”

Det serveres lunsj lørdag og søndag. Øvrige måltider må dere ordne på egenhånd. 
Det er mulig å overnatte, det er ikke plass til alle, så det blir “første mann til mølla” 

prinsippet. 

Tid:     Fre 7. Okt – Søn 9. Okt
           Fred: kl. 16.00-19.00
           Lørd: kl. 10.00-17.00
           Søn: kl. 10.00-16.00

Sted:   Kjønnerud gård
           Kjønnerudveien 24
           3175 Ramnes

Pris: kr. 4000,-   Betales til konto: 6138 06 87789   
(Skriv navn på kursdeltager og pårørendekurs)

Send mail for påmelding og spm til katrine@veienut.no ( tlf. 917 16 965) 

mailto:katrine@veienut.no

