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SORkonferanser skal gi gode faglige og 
kulturelle opplevelser. Dette er vårt mål. 
Og evalueringene fra konferansedeltagerne 
tyder på at vi får det til.
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Kort tid etter etableringen av SOR i 1951 
begynte vi å lage landsdekkende konfe
ranser. Dette ble et viktig virkemiddel 
i arbeide for å fremme og samordne det 
frivillige arbeid for åndsvakeomsorgen, 
som det het den gang. SORs fokus og 
arbeidsoppgaver har endret seg mange 
ganger siden den gang, men konferansene 
har alltid vært bærebjelkene i vår innsats, 
sammen med tidsskriftet SOR Rapport.

Det som ikke har forandret seg er det 
store omfanget av frivillighetsarbeid. 
Et stort antall personer deltar i SORs 
aktiviteter, uten lønn. SOR er ikke først 

og fremst de for tiden 1,5 lønnede års
verkene. Først og fremst er det summen 
av det arbeidet frivillige gjør i samarbeid 
med SORs sekretariat. På det meste har vi 
talt 100 frivillige i løpet av et år, som har 
bidratt til bøker, tidsskrift, elæringskurs, 
prosjekter og konferanser. Det er ikke så 
mye arbeid på hver og en, men til sammen 
får vi gjort veldig mye.

Konferansene er altså en av arenaene 
for faglig dugnadsarbeid, og i tillegg til 
å prøve å lage det beste faglige innholdet 
på vårt felt, legger vi vekt på at deltagerne 
og dugnadsarbeiderne skal få gode 
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kulturelle opplevelser. I flertallet av de 
kulturelle innslagene er det folk med 
utviklingshemning som fyller det 
kunstneriske innholdet, men i forbindelse 
med konferansemiddagene har vi de siste 
fem årene engasjert kjente musikere til å 
holde minikonserter for oss, typisk 45–60 
minutters varighet.

Tidligere har vi blant annet hatt 
Jan Eggum, Anne Grethe Preus, Lars 
Bremnes, Ole Paus, Henning Kvitnes 

og Gisle Børge Styve på menyen. På den 
siste konferansen var vi så heldig å få med 
Heine Totland med band.

Det var en forrykende opplevelse, og 
på bakrommet like etter konserten fikk 
vi Heine Totland til å ringe sin gode venn 
Gisle Børge Styve. Vi fikk på plass en 
avtale om at dette radarparet skal stå for 
underholdningen på neste konferanse
middag i Bergen 2. mai. Merk deg dagen. 
Dette blir bra!

Heine Totland & co var Helt med! Publikum var Helt med! Og konferansen het naturligvis Helt med!
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