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Nytt fra sekretariatet 

Hurra for 
Tormod!
SOR har spilt en rolle for utviklingshemmedes 
rettigheter og levekår i 60 år. Takket være mange 
dyktige og engasjerte mennesker. Grunnmuren er det 
frivillige engasjement fra fagpersoner og andre 
engasjerte, som gjennom mange år har stilt opp for 
den gode sak. Men noen må ta grep og koordinere og 
ikke minst inspirere de frivillige bidragsyterne, slik at 
organisasjonen kan bidra til en forskjell for 
utviklingshemmede. Og her kan vi ikke få fullrost 
Tormod Mjaaseth nok. I 1984 begynte han som 
deltidsansatt sekretær, senere i heltid. I de aller fleste 
årene har han jobbet alene i sekretariatet. Det kan 
høres ensomt ut, men Tormod har alltid bygget 
nettverk og klart å utrette mye med lite ressurser. Det 
har vært et yrende liv av engasjerte mennesker rundt 
ham, og han har den gode evnen at han får andre til 
å føle seg flinke og betydningsfulle. 

Generalsekretær Tormod Mjaaseth har nå 
pensjonert seg etter 17 års utrettelig innsats for 
utviklings hemmede. Han har jobbet dag, kveld og 
tidvis også natt for å få det hele til å gå rundt. Når sant 
skal sies –og det synes vi det skal- hadde neppe SOR 
eksistert i dag hvis ikke Tormod hadde vært den han 
er og stått på slik han har gjort.

På vegne av alle som har engasjert seg i SORs 
arbeid for å skape en bedre fremtid for utviklings-
hemmede: Tusen takk skal du ha for alt du har gjort. 
Vi ønsker deg lykke til i din pensjonisttilværelse!  • • •

Jarle
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