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Guldtecken nr 12
JOHNNY SCH ELANDER
JdmySchelard:n-.m:~al<mllal.lldcrmchv'"~ Jolmy
fick, efterskolgången i Orooro.lllbcleoch ~ en slcofnmk i

pa

Kumla. Efter 15 år p\ skofnbril<cn b&jadc lm llllxtn p§ Bilgittaskolan i Örebro. Han~ ocks.1 som clcwa\rdskonsulcnt pa Bilberg;ka gård:n i Oero Ar. Johnny kom SIXI:ut tilllxlkn till Birgittaskolan
där han bland am11 arbctoc\1: som vMl:111: och tccl<cnspråkslämro.
Johnny har i mftnga år fungerat som sekreterare inom
dövfOreningen och idrottsroreningen l Örebro. !·lans plattform är dövföreningen med dess medlcmsvdrd och Intressepolitiska verksamhet. lian har vurh aktiv i Kli R i ncro är.
Han var den som startade medlemstidningen Månadsbladet 1970 <lä han ansåg att det var viktigt an dövrörelsen i
Örebro fick information om lokala hllndclscr och kommande
program. Månadsbladet ges ut 5n idag.
Johnny var med och bildade Örebro Dövas UngdomsIdubb 1967.
Han kämpade i sju år för att B SJ an såna upp monnOter pa
örcbrocentralslation så an dö•;a skulle 1?1 an formationom tågtider m m. Della p resultat 1987. dl monitomna sanes upp.
Johnny är nu aleliv tn0m örcbro Dövas Pension!rsförening och bar arbetat mycket med konUlkler knng ildrc~ inom örcbro Kommun.
Det är med stor glidJC SDR ulldelar Johnny Schelandcr
Guldtecken nwnmer 12 för bans månpnp och &nS\'atSfulla
insatser inom dövrörclscn.
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Guldtecken nr 9
ULLA-BELL THORIN

Guldtecken nr 10

Guldtecken nr 11

GERT NILSSON

INGVAR JOHANSSON

UUa-BeU Tborin foddes och växte upp i en författarfamilj.
Örebroskolan och yrkesskolan i Växjö fårgade hennes liv och
kamp för teckenspråket och respekten for döva.
l många år har Ulla-Bell varit aktiv i det intressepolitiska
arbetet i dövföreningar. Hon har bl a suttit i styrelsen for
Dövas Förening "Svenske" i Malmö och Göteborgs Dövas
Förening och varit aktiv i de lokala handikappråden.! det
intressepolitiska arbetet glänste Ulla-Bell med sin styrka, sitt
mod och sin argumentationsteknik.
Ulla-Bell har tillsammans med andra drivit fram och arbetat for demokratin i Dövkyrkan och därmed medverkat till att
kyrkan blivit tillgänglig för döva på teckenspråkciS villkor.
Ulla-Bell är ett foredöme for döva och döva kvinnor i
synnerhet. Hon är modig och envis men samtidigt är hon
ödmjuk. Hon har skrivit flera böcker-"Berövat språk", "Berövad kärlek'', "Tömetårar", "Tolktn1bbel" och "Värda respekt". Böckerna handlade om Neas liv - och hennes kamp
mot orättvisor och förtryck. Ulla-Bell har varit en talesman
för många döva, som igenkännande läst hennes böcker.
Ulla-Bell har kämpat mot orättvisor, samhällets negativa
attityder och brist på respekt samt for teckenspråket och
tillgängligheten. Det har visat hennes enom1a styrka att inte
ge upp och det har blivit flera goda resultat av denna kamp.
För allt detta fruktbärande arbete och hennes fortsatta
engagemang vill SDR visa sin stora uppskattning genom att
ge Ulla-Bell Thorin Guldtecken nummer 9.

Gert Nilsson foddes i snapphanebyn Hylta i Östra Göinge
kommun 1936 som sjätte barn i en syskonskara på åtta. Gert
återvände till barndomstraktema i Östra Göinge efter avslutad skolgång och arbetade då inom metallindustrin. Gert blev
medlem i Dövas Förening i Kristianstad 1952, då han som
ensam döv ute på landet sökte efter en gemenskap. Vad Gert
minns från 1950-talet var att det ordnades roliga och intressanta foreläsningar och badresor till Åhus.
Gert kom in i styrelsen i Kristianstads Dövas Förening
l 955 och har haft flera styrelseuppdrag fram till idag. Gert
Nilsson är den som suttit längst i styrelsen av alla under föreningens 50-åriga tillvaro.
Förutom att ha varit verksam i foreningen i många år var
Gert också styrelseledamot i SDR i mer än 12 år.
Gert arbetade i tio år som ombudsman for döva hos ABF
Skåne i Landskrona.
Gert Nilsson bar i flera år suttit i Skånes Dövas Länsf6rbunds styrelse som kassör. Gert var också en av de tre
stiftarna till DlK Crian, som fortfarande är verksam.
Gert bar bidragittill medlemsvård av god kvalitet, genom
att i foreningen ordna Luciafester, ålagiJien, sillsexor och
surströmmingsfester.
Gert är en skåning som i många år spridit glädje, kunskap
och lugn i dövrörelsen och det är med stor glädje SDR tilldelar Gert Nilsson Guldtecken nr l O.

Ingvar Johansson är vad man kan kalla, en äkta gräsrot. Hans
engagemang for döva, både inom och utanför dövföreningen,
har haft stor betydelse for många. Döva och deras Livssituation både i Jönköpings län och i Sverige har engagerat Ingvar väldigt starkt.
Ingvar har varit ledamot i det kommunala handikapprådet
och länshandikapprådet under flera år, och hans goda kontakter med politiker har bidragit till en positiv utveckling for
dövas situation i hemlänet.
Ingvar bar även varit ledamot och ordförande i
Vätterbygdens Dövas Förening sedan 1963 och är fortfarande
aktiv i styrelsen.
Han har värnat om dövas sommarställe i lönköpings län,
Västersol, där han lagt ner många timmar.
logvar bar alltid företrätt och fOrsvarat de svaga grupperna i dövrörelsen. Han har sett till att döva mått bra utifrån sin egen situation.
Ingvar säger inte nej utan oftast säger han - jag ska forsöka.
Under hans nio år i SDR:s forbundsstyrelse har grJsrotsfrågor lyfts upp på ett fOredömligt sätt. Många gånger har
Ingvar, medvetet eller omedvetet, forhindrat att SDR fjärmat sig från gräsrötterna.
För detta engagemang for döva och foreningslivet på gräsrotsnivå vill SDR visa sin stora uppskattning genom att tilldela Ingvar Johansson Guldtecken nr l l .

