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Utgiver:
Stiftelsen SOR
Samordingsrådet for arbeid
for mennesker med psykisk
utviklingshemning.

Ansvarlig redaktør:
Tor Visnes
Kronstadveien 2d,
5053 Bergen
Tlf: 55 29 65 70 etter 17.00
E-post: sor.rapport@c2i.net
Manuskripter sendes ansvarlig
redaktør.

Redaksjonsutvalg:
Tor Visnes, Bente Monstad,
Helge Folkestad, Sølvi Linde

Sekretariat:
Generalsekretær:
Tormod Mjaaseth
Postboks 1050
4682 Søgne
Tlf.: 38 16 50 60
Fax: 38 16 50 61
E-post: sor@sor-nett.no
Nettadresse: www.sor-nett.no
Besøksadresse:
Rådhusveien 26 II,
Tangvall, 4640 Søgne

Rapport kommer ut med seks
nummer pr år. Abonnementspris
kr 225 pr år.

Abonnement og adresseendringer
håndteres av sekretariatet.

Annonser:
Faktureringsservice sør as
Hotvedtveien 41b,
PB 864, 3007 Drammen
Tlf.: 32 89 50 50, Fax: 32 89 54 47
E-post: faktserv@online.no

Grafisk produksjon:
John Grieg Grafisk AS, Bergen – 2595

Tlf.: 55 21 06 60
E-post: johngrieg@broadpark.no

Forside:
Kjersti Wiesel overrekker blomster til
HHK kronprinsesse Mette-Marit ved
åpningen av SORs nordiske konferanse
i Oslo i april.
(faksimile fra Aftenposten 19. april)

Gjenbruk
og resirkulering er nød-
vendige tiltak i et moderne
samfunn, for at ting bok-
stavelig talt skal gå rundt. I
en liten og sårbar redaksjon
kan det også bli nødvendig
nå redaktøren blir syk i den
kritiske fasen i produk-
sjonen av et blad. Vi føler
imidlertid ikke at vi snyter våre abonnenter og lesere med å
trekke frem igjen to gode artikler som vi har trykket før, om
utviklingshemning og psykiske lidelser.
Begge artiklene står seg godt, selv om de er av litt eldre

årgang. Og begge artiklene representerer stoff som vi er-
faringsmessig vet er etterspurt, og de kommer som supple-
ment til nytt stoff.
Vi regner med at våre lesere nå ser frem til en vel fortjent

ferie etter en innsatsfylt vinter og vår. Vi håper at alle får
benytte sommeren til å samle ny energi og ønsker våre
lesere en riktig god sommer.
Vel møtt til ny innsats til høsten.

Tegning: Henrik Sørensen.


