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God jul og
godt nyttår !
Vi er i ferd med å legge nok et år bak oss. For SORs del et merkeår
for så vidt som at vi i 2001 feiret vårt 50-årsjubiléum, og la oss selv
ned. Det siste riktignok for å gjenoppstå i ny og tidsriktig drakt –
som ikke har det minste med en viss keisers nye klær å gjøre.
I SORs ledelse har vi faktisk tro på at overgangen til stiftelse skal

gi oss bedre arbeidsmuligheter innenfor det som er dagens rammer.
I alle fall har vi i det året som nå går mot slutten gjennomført de

aktivitetene som var programmert i vår handlingsplan, og ser at
disse fortsatt har interesse og betydning for mange mennesker.
Det gir oss inspirasjon og styrke til å videreføre arbeidet også i

det kommende året, der vi også håper på å knytte til oss medspillere
fra de nye eierne, og gjennom det utvikle arbeidet for utviklings-

hemmede videre.
Som vanlig i desembernummeret be-

nytter sekretariat og redaksjon anled-
ningen til å takke for i år.
Vi takker alle som i styret og i ulike

utvalg har brukt av sin fritid til å være
med på virkeliggjøringen av SORs mål.
Vi ønsker alle en riktig God Jul, samt

et fredelig og fremgangsrikt Nytt År !

Tegning: Henrik Sørensen.


