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God jul og
godt nyttår !
SORs viktigste mål er være et landsomfattende forum for alle som på en
eller annen måte har interesse for hvilke livsvilkår vi som samfunn byr
mennesker med psykisk utviklingshemning. På mange måter mener vi at vi
lever opp til dette målet. Vi skulle ønske av vi kunne gjøre mer. Vi skulle
ønske at også flere andre hadde dette fokuset. Vi skulle ønske at vi kunne
ta fatt i flere saker. Vi skulle ønske at vi så bedre og raskere resultater på en
rekke felt. I det hele tatt – som alle andre som driver en ideell virksomhet,
skulle vi ønske at våre ressurser rakk lenger.
Likevel er det slik at når vi år om annet ser tilbake på hva vi har rukket,

er det ikke så rent lite likevel.
For at vi skal kunne drive kompetansehevingsarbeid, opplysningsarbeid,

informasjonsarbeid, utviklingsarbeid, prosjektarbeid, internasjonalt arbeid
og så videre, er SOR avhengig av at noen stiller opp. Noen mennesker. Og
det gjør de. Selv om vi vet og selv om vi merker at det såkalte, frivillige en-
gasjementet på mange vis er på retur, ser vi også at det er mange som en-
gasjerer seg.
Uten skribentene og uten redaksjonsutvalget hadde du ikke holdt dette

bladet i hånden. Uten kurs- og informasjonsutvalget hadde det ikke ligget
ved et program til en konferanse. Uten styret i forskningsfondet ville en
rekke prosjekter på feltet neppe ha vært realisert. Uten prosjektgruppe ville
brukermedvirkningsprosjektet kun ha vært en god idé. Det samme gjelder
kompetansehevingsprosjektet for kommunene og andre deler av SORs
virksomhet. Og uten styret for stiftelsen ville der ikke ha vært noe SOR.
I tillegg til at vi ønsker våre lesere, annonsører og andre kontakter god

jul og godt nyttår vil vi gjerne fremheve og takke alle våre tillitsvalgte som
på frivillig basis stiller opp og gjør en jobb for å fremme SORs mål.
God Jul og et riktig Godt Nyttår – ønskes alle sammen !!

Tegning: Henrik Sørensen.


