i teckenspråk

Kungälv (tidigare Kungahälla) är en av Nordens äldsta städer. Norska och
isländska kungasagor skildrar staden som en mäktig norsk handelsort och
mötesplats redan vid mitten av 900-talet. Kungälv ligger där Göta och Nordre
älv möts. Området har varit ett gränsland där Sverige, Norge och Danmark
konkurrerat om makten. Kungahällas klosterkulle, Ragnhildsholmens fäste och
Bohus fästning är minnen från dessa stridiga epoker då dramatiska händelser
och lysande personligheter avlöste varandra.
Idag är Kungälv både en idyll med nordisk trähusbebyggelse och en modern
stad med ett rikt utbud av industri- och affärsverksamheter. Kulturaktiviteterna
präglas av stadens nordiska karaktär.
Kommunikationer:
Nordiska folkhögskolan ligger mitt
i gamla Kungälv, ca 20 minuter från
Göteborgs centrum och 40 minuter från
Landvetters flygplats. Skolan nås med
bil eller chartrad buss och har goda
parkeringsutrymmen. Dessutom finns
goda buss-förbindelser från Göteborgs
Centralstation med linjen GL Express
Grön.
NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN
OLOF PALMES VÄG 1
SE-442 31 KUNGÄLV
SVERIGE
Tel. +46 (0)303-20 62 00
Fax +46 (0)303-648 31
E-post: info@nordiska.fhsk.se
www.nordiska.fhsk.se
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Känn-digför-kurs

Upplysningar

Nordiska folkhögskolan i Kungälv
anordnar en veckas

Härmed inbjudes Du till en veckas

Känn-dig-för-kurs i
teckenspråk
Kom och var med oss en vecka och få svar på följande:
- Vad är teckenspråk?
- Vad innebär det att vara döv?
- Vad är Dövas Förening?
- Hur arbetar en tolk?
- Var kan man använda teckenspråk?
Information från olika yrkesområden där
teckenspråk används.
- Hur det är att vara elev på teckenspråk/tolklinjen
på Nordiska Folkhögskolan
Kostnad för hela veckan:
		
700:- inkl lunch och kaffe
		
1300:- om du kommer långväga ifrån och måste bo
		
på skolan; i det priset ingår kost, logi samt de 700:-!
VÄLKOMMEN!
Anne-Marie Ternstedt (kursansvarig)

Anmälan:
OBS! pengar och anmälan skall vara oss tillhanda
senast 15 februari 2014, annars går platsen till andra sökanden.
Anmälan är bindande.
Pengarna sätter du in på skolans plusgiro: 36 05 36-7.
Vidare upplysningar:
Nordiska telefon 0303-20 62 00 eller e-post: info@nordiska.fhsk.se
Sänd anmälan till:
Nordiska folkhögskolan
Olof Palmes väg 1
442 31 KUNGÄLV
Tel 0303-20 62 00, Fax 0303-648 31

Jag anmäler mig till Känn-dig-gör-kurs i teckenspråk 24-28/2 2014
och betalar samtidigt in kurskostnaden till postgironr 360536-7.

Namn

Födelsenr

Gatuadress

Tel hem

Postnr o ort

Tel arb

E-post

Fax

Ja, jag kommer men bor inte på skolan (700:-)
Ja, jag kommer och bor på skolan (1300:-)
Önskar specialkost:
Nordiska folkhögskolan
Olof Palmes väg 1
442 31 Kungälv

