
 
 
 

                                                                                                                 
 
 
UTVECKLINGSCENTRUM FÖR TECKENSPRÅK OCH DÖVSTUDIER  INOM SVENSKA KYRKAN                                                                         
 

 

KURSER 2016 
 

1. KULTURMÖTE 2016 
En kyrka för alla, teckenspråk i Svenska kyrkan 
Kursen tar upp förhållandet mellan dövas och hörandes kultur. Vad händer när dessa två kulturer 
möts och vad händer när man lägger till den kyrkliga kulturen. 

 Kursen vänder sig till dig som är verksam inom det teckenspråkiga arbetet i Svenska kyrkan som 
anställd, förtroendevald eller ideell.  

 Du deltar i en dialog, ett möte mellan döva och hörande medarbetare inom Svenska kyrkan med 
syfte att förbättra dövas möjligheter till delaktighet. 
 

Teman: Språk och Kultur / Kulturmöte/ Språket i det mänskliga mötet/ Språk och översättning / 
Dövas kyrkohistoriska tradition/ Det svenska dövsamhället i förändring /  
Det svenska teckenspråkets uppbyggnad i förhållande till andra språk.  
 
Kursen ges på Strömbäcks folkhögskola, Umeå. 
Anmälan är bindande för deltagande vid alla tre kurstillfällen.  
Kursen startar 16.00 fredag och avslutas 15.00 söndag 
Kurstillfällen :                                   
v. 36 / 9-11 sept 
v. 43 / 28-30 okt 
v. 48 / 2-4 dec 
 
Kostnad inklusive kost och logi: 5000 kr 
Anmälan görs på bifogad blankett till kontaktperson i respektive stift 
Sista anmälningsdag 10 juni 2016 

    

2. GRUNDKURS I TECKENSPRÅK OCH DÖVSTUDIER 
En grundkurs i teckenspråk, anpassat för dig som är nybörjare och som ska arbeta  
i kyrklig tjänst på teckenspråk. 
10 veckor på Strömbäcks folkhögskola + 10 veckor på distans med lärarhandledning. 
 

      Kurstillfällen  

Start måndagar 10.00, slut torsdagar 12.00 

Ht. 2016      Vt. 2017 

v. 35  v. 6  

v. 39  v. 11 

v. 43  v. 14 

v. 46  v. 19 

v. 50  v. 22 

 
Kostnad inklusive kost och logi: 24000 kr 
Anmälan görs på bifogad blankett till kontaktperson i respektive stift 
Sista anmälningsdag 10 juni 2016 
 

  
 

https://www.facebook.com/300629875883/photos/a.10150091903205884.311615.300629875883/300655605883/?type=1&source=11
http://www.svenskakyrkan.se/


 
 
 

3. FORTBILDNING TECKENSPRÅK 
Fortbildning i teckenspråk med fokus på termer och begrepp inom kyrkan. Målgruppen är främst 
hörande medarbetare som genomgått Grundkurs i teckenspråk och Dövstudier eller motsvarande . 
Kursen omfattar fyra dagar och ges på Strömbäcks folkhögskola. 
 
Kurstillfälle v. 37, måndag 12 - torsdag 15 september 
 

Kostnad inklusive kost och logi: 2400 kr 
Anmälan görs på bifogad blankett till kontaktperson i respektive stift 
Sista anmälningsdag 10 juni 2016 
 

  

4. KURS I KRISTEN TRO, steg 1 
Denna kurs vänder sig till dig som är döv förtroendevald eller ideellt engagerad inom Svenska 
kyrkan.  
Du vill veta mer om kristen tro och är intresserad av att utöka din kunskap om Svenska kyrkans 
tradition och organisation.  
Tillsammans med övriga deltagare får du nya kunskaper och möjlighet att samtala och reflektera 
kring din egen kristna tro. 
Kursen genomförs på teckenspråk 

 
Kursinnehåll : 

 Kyrkans grundläggande uppgift                                                                           

 Svenska kyrkans organisation 

 Kyrkorum och symboler som bärare av teologi. 

 Orientering om Bibeln, psalmboken, evangelieboken och kyrkoåret. 

 Andakter och värderingsövningar. 
 

            Tid:  11 november start kl 17 med middag - 13 november avslut kl 15,00 
         Plats:   Hagabergs folkhögskola, Södertälje 
   Arrangör:   Strömbäcks folkhögskola 
     Lärare :   Akar Holmgren, stiftsdiakon Härnösands stift. 
                    Annalena Norberg, stiftsdiakon Luleå stift. 
 

Kostnad inklusive kost och logi: 1600 kr 
Anmälan görs på bifogad blankett till kontaktperson i respektive stift 
Sista anmälningsdag 12 augusti 2016 

  
Vi planerar inför 2017  
KURS I KRISTEN TRO, steg 2 

Denna kurs kommer att vända sig till dig som vill ha en fördjupad teologisk kunskap och dialog kring 
tron. Målgruppen för kursen är döva förtroendevalda och ideellt engagerade inom Svenska kyrkan. 

 
 

5. GUDSTJÄNSTUTVECKLING – ”WORKSHOP” / GENOMFÖRD 
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med teckenspråkiga gudstjänster och i en teologisk 
reflexion vill utveckla dem språkligt, liturgiskt och pedagogiskt. 

 
Kurstillfälle:  
I anslutning till Svenska kyrkans medarbetarkonferens för teckenspråkigt arbete 
Uppsala lördag  30 januari  – söndag 31 januari 2016 

 
 

  
 
 

 
 
 



 
Kontakt Strömbäcks folkhögskola 
Utbildningssamordnare  thomas.karlsson@folkbildning.net                               
Thomas Karlsson  Tel. 090-426 46 
   
Strömbäcks folkhögskola                                           
Strömbäck 360   info@strombacksfolkhogskola.se 
905 82 Umeå  tel. 090- 426 00 
 

Kursanmälan görs på bifogad blankett till kontaktperson i respektive stift 
 
Stift  Kontaktperson 
Uppsala  Ing-Marie Lundberg   
Lund  Beata Sandell 
Härnösand Akar Holmgren 
Luleå  Annalena Norberg 
Göteborg  Emma Jacobsson 
Strängnäs  Gun Carlzon 
Visby  Martina Åkeson Wollbo 
Växjö  Jessica Lindberg 
Skara  Ellinor Carlberg Mehrén 
Västerås  Åsa Grönberg 

 
     

                                                                                                              
 

     Anmälningsblankett kurser 2016 

 
Jag anmäler mig till  
 
Kursens nummer: .........   Kursens namn:..................................................... 
 
Adress för fakturering  
av kursavgift:............................................................................................. 
 
Efternamn:..................................................................................................   
 
Förnamn:..................................................................................................... 
 
Personnummer:............................................Kön  kvinna           man  
  
Adress:........................................................................................................ 
 
Postnummer:............................................................................................... 
 
Ort:.............................................................................................................. 
 
Telefon /  BT..........................................Mobiltelefon:................................ 
 
E-post:........................................................................................................ 
 
Vegetarisk kost         Matallergi:.............................................................. 
 
Tolkbehov:  Jag är hörande och behöver  teckenspråkstolk                       

                     Jag är döv och behöver  teckenspråkstolk              

         Jag behöver dövblindtolk  

Övrigt:........................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................... 

mailto:thomas.karlsson@folkbildning.net
mailto:info@strombacksfolkhogskola.se
https://www.facebook.com/300629875883/photos/a.10150091903205884.311615.300629875883/300655605883/?type=1&source=11
http://www.svenskakyrkan.se/


 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 


