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50 år
Samordningsrådet ble stiftet 12. juni 1951, og vi feirer vårt 50-

årsjubiléum den 8. juni i år med jubiléumskonferanse og påfølg-

ende fest. Dette gir selvsagt anledning til å se både bakover og

fremover. Det ligger i SORs program at vi skal være mer opptatt

av fremtiden enn av fortiden, men vi mener at historieløshet er

all sann utviklings fiende.

På ethvert tidspunkt i vår utvikling som samfunn står vi i en

historisk kontekst som både har vært bestemmende for hva vi er,

– og for hva vi blir. Det å kjenne til denne konteksten ser vi som

viktig for hvordan vi oppfatter oss selv og våre forgjengere.

I bladene fremover i jubiléumsåret kommer vi i redaksjonsut-

valget til å bestrebe oss på å gi våre lesere små tilbakeblikk.

Både på SORs historie, og på omsorgen for utviklingshemmedes

historie generelt.

Vi begynner dette nummeret med en større reportasje fra

Emma Hjort Muséum, og med en faksimile fra det første

nummeret av Hjertebladet - Rapports forløper – som vi har

tilgjengelig.

Hvis noen av leserne har stoff som de ønsker å bidra med i

denne forbindelse, vil vi sette stor pris på å bli kontaktet.

Tegning: Henrik Sørensen.


