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GULDTECKNET

Guldtecknet delades utlbr lllrsta gången vid
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Guldtecken nr 3
ARNE LUNDQUIST

Guldtecken nr 4
LARS-ERIK och CHRISTINA LUNDH

Guldtecken nr 5
ANNELI ÖRLEGÅRD

Arne Lundquist får SDRs guldtecken fursina mångåriga sportsliga insatser inom dövområdet Han tog initiativ till idrottstävlingar mellan de statliga dövsko loma. Han har verkat hängivet
fur skolidrollstävlingama under 30 år med i ge119msni11 fyra
skolmästerskap i olika grenar varje år. Den modellen av skolidroll spreds med tiden till andra nordiska länder.
Arne har alltid varit idrousintresserad. År 1967 blev han
den förste döve i Sverige som tog gymnastikdirektörsexamen. Han fick sin fursta anställning som gymnastikdirektör/
lärare på Birgillaskolan i Örebro där han blev kvar i 20 är.
De sista Il åren har Arne varit idroi!Slärare på Maoillaskolan.
Skolidrotten kan vara en god plantskola för kommande
utveckling inom dövrörelsen d v s för SDI - SDU och SDR.
Ungdomar får en unik möjlighet att träffa andra ungdomar
och även döva vuxna och stifta bekantskaper och få nya vänner. Många av dem återfinner vi idag i olika aktiviteter inom
dövrörelsen.
På äldre dar ägnar sig Arne mer och mer åt sin favoritsport - au spela golf. Han var en av dem som bildade år
1989 SDG - Sällskapet Döva Golfare. l år firar förbundet
10-årsjubileum. Arne är sällskapets ordförande. Dessutom
är han ledamot i WDGF- World of Deaf Golf Federation.
Det är en stor glädje för SDR att få överlämna det tredje
guldtecknet till Arne Lundquist.

Lars-Erik (Lasse) och Christina (Tina) Lundh har ägnat nästan hela sin liv åt döva barn och ungdomar. Lasse är dövlä·
rare på Birgittaskolans högstadium i Örebro. Tina är kurator
på barn- och ungdomsrehabiliteringen i Örebro.
När paret flyiladetill örebra J972anställdesTina som elevvåningsföreståndare för Birgitlaskolan. Det innebar att farnil·
jen haft upp till fem ungdomar boende i sitt hem. Numera har
man övergått till all vara veckohem. Båda boendefom1erna kräver socialt engagemang och intresse från hela familjen.
Makarna utbildade sig till övervakare och har också varit
aktiva inom kriminalvården. De har också fungerat som fa·
miljehem åt ett par ungdomar, förutom de egna barnen.
De har engagerat sig mycket för ungdomar med särskilda
behov. Det har varit ungdomar som haft en tuff och svår uppväxt
med sociala problem, relationsstömingar, invandrarbakgrund,
kommunikationssvårigheter, mobbning och missbruk.
För att skapa debau och förebygga missbruk har Lasse
medverkat till flera filmer bl a "Ska vi ha fest ikväll?" och
"Mobbning". Tillsammans skrev Lasse och Tina "De förlorade åren". SarntHga har producerats av det som idag beter
Dövas TV.
För sina många och viktiga ideella insatser finner SDR
det värdefullt att belöna dem med ett delat fjärde Guldtecken.
Var och en får ett eget bevis på utmärkelsen.

Anneli örlegård får SDRs femteGuldtecken fur sitt arbete med
en bok om östervångsskolans historia. Anneli föddes i Kristianstad och har gåu i dövskola i örebro. Hon är precis tardig med
sin speciallärarutbildning och tjänstgör på ÖStervångsskolan.
Boken om Östervångsskolans historia är en fantastisk
bok. härlig att läsa. På ett levande berättat sätt får man en
bra överblick över hur dövundervisningen var förr och är
idag och hur eleverna hade det förr och nu.
Vi får en känning av historiens vingslag och en insikt i
bur skolans förändring speglar dess samtid. Författaren låter oss följa elevernas liv i vardag och fest. Hon har lagt ner
ett mycket stort arbete på bokens innehåll. Historiska bilder
får oss döva att minnas tillbaka och våra rötter blir förstärkta
av att läsa boken och titta på bilderna.
Anneli har genom sin familj, maken, barnen, furäldrar,
syster och många döva släktingar fått stor kunskap och kännedom om dövhistoria.
För att citera rektor Christer Fleur i bokens förord:
"Vi hoppas att Annelis bok kommer att få flera efterföl·
jare. Vi måste fortsätta samla material om döva barns liv
och fylla deras behov av att känna till sin egen historia"
SDR känner stor glädje au kunna överlämna det femte Guldtecknet till Anneli Örlegård fur hennes arbete med boken och
för att hon genom alt skriva boken har visat vägen för andra.

