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Jubileum mel. 
bitter ettersmak 

Samtidig er det ikke til il komme.ferbi neste mibedene innebierer et stort 
at jubileumschampagnen vil ha en ansvar. Vi sikrer stabiliteten og er ver- 
bitter ettersmak. Etter snart tretten år i denssamfunnets Øyne ag Ører. Den 
Libanon har den midlertidige styrken vikrigste delen av oppdraget vilrt er 
fått et permanent preg. ogsa 4 observere og rapportere aktivi- 

I dag er det lite og ingenting som teten til partene i omMet. 
tyder pil en snarlig 1Øsning av konflik- Oppdraget krever en n Ø W  og kor- 
tene i det borgerkrigsherjede landet. rekt opptreden. Partene felger OSS med 
Utbruddene av interne stridighete r i  de argusØyne, og vil benytte enhver an- 
kristne og muslimske leirene gjØr det ledning til A trekke v& upartiskhet i 
ennå vanskeligere 4 finne samlende tvil. Vår evne til il gjm denne jobben 
løsninger pA de sosiale og religiase på en skikkelig m&, har betydning, 

ikke bare for norges anseelse, men 
UNIFIL er et av de fa faste holde- også for verdensorganisasjonen FN. 



" Fornøyd med "Camp Eagle 
Mektroppen i ny leir på Falkeh~yden 

- 
- Det vPr veldig godt B komme på plass, sier ut til at de 48 mann som holder til der er enige 
I~ytnant Svend Svendsen. Etter en tur rundt med troppsjefen sin. 
i den nye mekleiren på Falkeh~yden, ser det 

Den nye mekbiren som bakgrunn for en f m ~ y d  deng son, har rekap i kont 
XXV. Fra venstre: Gard Uken,  1 Svend Svenåsen (tr sj), Imsse Svendsen, 
Gunnar Vangberg, Jan Hugo Bdrdsen og WlfAnders Dobtoug. (Foto: Stein 
Heidal) 

Enormt mye har skjedd på ekstremt 
kort tid, når det gjelder fl ytringen av 4- 
2HQ fra Ebel Es Saqi ti1 Falkehøyden. 
Ikke minst har troppen selv gjort en 
kjempeinnsats den siste tiden. 

-Det var som et knips med fingrene, 
så var vi pil plass, sier Svendsen, og 
berømmer mannskapene sine. Det 
meste er nil pa plass, selv om man her 
og der kan se at flyttesjauen ikke helt er 
over. Garasjer og vedlikeholdsplass 
for kjøretflyene er ikke ferdig 
ennå, men siste hånd legges pa verket 
n&. Ognårdet arbeidet er i havn, skulle 
det meste være gjort. 

-Jegserpositivt påat vi kom ossut av 
Saqi - både når det gjelder nærforsvar 
og utrykninger, sier løytnant Svend- 
sen. -Men det kan bli enda bedre. Vi f& 
prøve og eventuelt feile litt, og se på 
resultatet etter en stund, mener han. 

Lurer du forresten pA hvorfor mek- 

I troppens nye leir heter "Camp Eagle"? 
Det var det en av troppens egne solda- 
ter som sorget for under innsamlings- 
aksjonen i kont XXIV. Da ble retten til 
ånavngi leiren auksjonert bort. Og for 

fl den nette sum av $110,- ble posisjonen 
for fremtiden hetende "Camp Eagle". 

(Stein Heidal) 

Hvor ble det av korken? Champag- 
nekorkene gikk til vers som en 
byge Katyusha-raketter da Eorce 
Commander generallieytnant b r s  
Erik Wahlgren foretok den hØytide- 
lige innvielsen av den nye mek- 
leiren. (Foto: Ola Solvang) 



- De fremeste tcnker n&@ di arbeidet som ligger bak vannforsyningen d r  ds sknrr pd Rrona i d w n .  Med en mer 
bevbsf b W n g  YIUc &t vmrt m ~ # g  A spa= stom ressurser, mener Knut SEum Arnu1Pdst1~. 

Vann er kamue ved siden av aue den m a t  fremtidem ~mofomypki~ er i dag et kjerne- 
verdhlk miirscn i Midt-@sten. K a m p  om splmmu far -- regjetinger i reghoen. 
vannet skaper kwflikter og motsetaingerj og 

D m e ~ ~ l l d r e d m f ~  ass* FLsybn. SLgostwmalle pdsjo- vmW1-gjgffi k& Rna Stin 
sSasjUenduf8t'&du@naluanapB nerH18ffa%tevanntshjemmedtank- m w e r e n w d e m m m e r  

vann W i g .  Meste- 



Knut Stian AmuitdsenBUer tanken ved vannkilden i Diblbine. Hver dog trunsporierer siabstroppeia meUorn 20 og 30 
000 l k r  vann. Der meste g& nted til d dekke forliruket ved ins&iia@onene ru& Elkl es Saqi.(bilder: Ola Solwng] 

vanntankene rundt om i Saqi. - Det er 
nok de færreste som tenker pa arbeidet 
som ligger bak vannforsyningen når 
de skrur pil dusjen. Jeg er overbevist 
om at det viUe være mulig å redussere. 
forbruket betraktelig dersom soldater 
og befal hadde en mer bevist hold- 
ning til det a spare vann. Vi mil huske 

en bil. Daer det hardt 8 faressmene til 
il strekke til. En ting er bilene, men vi 
m4 ogsil ha mannskap til ll kj~re dem. 

Dibbine ligger et godt stykke unna 
Saqi, og mye av tida gat. bort i kjgring. 
I Dibbine må bataljonen betde 10 usd 
dagen for vannet. NA blir det jobbet 
med 4 opprette en ny vannkilde som 

pil at vi ikke er hjemme i Norge med ligger &&for blue-line like ved sup- 
ubegrensede vannressurser, sier ly-campen på Saqi-myra Dersom alt 
Amundsen. g& i orden med denne vannkilden vil L 

- Akkurat n8 er vannbil-situasjonen forsyningssituasjonen bli både enkle- F ~ ( I  bfirva~cnetptlfltpt opp 
svært god. Vi har alle tre bilaie pi3 n og bedre. I tillegg til at det blir i vanda&erpd hustorRem. Hergidr 
veien. Dette endier seg imidlefiid kortere veg, vil det ogs8 være pro- ~ ~ w s h n ~ n u n d r r n  W i u d  fow- 
raskt, og d langt i kontingenten har vi blemfritt a hente vann i perioder med ne V Q ~ E ~  i Sagi med livgivende drh- 
i lange perioder måttet klare oss med gul beredskap. 
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Radtke tok siste stikk 
Med et hevntprrstig blikk gikk Sid Markus sinasjonssykepleieren bet tennene sammen, 
Radtke til verket Uten å nØle kjgrte han den mens sykepleier Vårinn Nordlund, som overvi- 
5 centimeter lange nåla inn i skinka på I~yt-  ket seansen, gliste rått. 
nant Britt Amundsen. Den noe betuttede vak- 

Radtke betdte 120 dollar for å få lov 
til å sette spregrta, og dermed p% vegne 
av samtlige i Norbatt, ta hevn for alle 
de stikkene Britt Amundsen har påf~rt 
oss i 1Øpet av de siste 6 månedene. Og 
Radtke selv var ikke i tvil: - Dette var 
verdt pengene, og vel så det, 

Sprøytestikket var bare et av de 
mange merkelige prosjektene som ble 
auksjonert bort under innsamlingsak- 
sjonen i begynnelsen av mai. Tilsam- 
men kom det inn i underkant av 120 
000 kroner i IØpet av de 24 timene 
aksjonen varte. Pengene gbr til FN- 
soldatenes hjelpefond. Et fond som 
skal gi hjelp- t i  FN-soldater som får 
psykiske eller fysiske problemer etter 

Markus Kadtke fra hundetroppen kj#rer den lange ndla inn i skinka pr9 endt tjeneste. 
vaksinasjonssykepleier B& Amundsen, mens Vdnnn Nordlund overvdker - Jeg er godt fornøyd med resultatet, 

det hele med et rdtt glis. (Foro: Ola Solvang) sier Ass.veloff. It. Tore Andre Riise 
som ledet aksionen sammen med MI0 

Etrerpd ble offeret trestet av gjerningsmannen. - Det gjorde vel ikke vondt? 
spurte Radtke med ddrlig skjult skadefyde (Foto: Ola Solvang) 

* 

kapt. Tore Kvalheim. - Budene kom 
lett inn, og loddsalget grkk også veldig 
greit. Auksjonene innbrakte ialt 13 
966 dollar, mens tallet for loddsalget 

Jon Hildrum, St&&? Larga og ;riire 
Andre Riise holdt oversikten over 
innkomne bud (Foto: Ok Solvang) 



ble 3480 dollar. I tillegg ble det solgt dollar fm at 4-14 fortsatt skufle være 
~nskemelodibr p i  Radio Nori~att fm Nmbm bglyeste posisjon. (tiltrosis fm 
460 doUm. at 4-7C beviselig ligger 4,s meter h+ . 

Innsamlingsaksinien ble direkte- yere.) En sightseeing med ItalPU. gikk 
sendt over Radio Nmbatt. Ha s~rget for 250 dollar, mens hundetroppen 
rmmkaper fm Mek.troppen, Stabs- p betalte 750 dollar for gfillov til Apryde 
kompaniet og KpB for& holde badjo- fornden pil denne utgam av B h  
nm Monnert om budgiving og pro- Bent. 
P-. (Ola Satvang) 

Det var mange crrighale prosjekter 
som ble auksjonert bort. Mdte med $-$-$-$-$-$W$-$ 
Forn Cummda og heli-fhght m Bj#m Rag- urneit be&zIse 500 
mirr Naqm gilrlr fm 1600 dollar. MO do&r for 8 v m  Bataponsaidfor 
i KpB kjgpts retten til B titdere mg ca &g. OddHelge Okenfikk v m  
som den t~ffeste gutten i ~ o r b a n  fm grvannann - hcltgrubis! (Foto: A v  
200 d o h .  Tmpp 3 KpB betalte 100 Le*) 
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Cnampagnen Jlommet etter at seieren var brakt r havn . 

Det ble en skikkelig brakseier for tropp l KpB i cupfialen på u 
Steinmyra Stadion. Etter en jevnspilt og mållgs f~rsteomgang, 
satte de alle krefter inn i det avgierende slaget, og kunne g% 
seirende av banen med 3 mål. 

Kontingentens cupfinale ble et rent målet etter det andre fant veien inn bak 
lokaloppgj~r i KpB. FØr kampen var Belsås i Chebaa-buret. I kampens siste 
tropp 1 regnet som favoritter, men minutter klarte imidlertid Chebaa la- 
laget fra Chebaa demonstrerte raskt at get å score, og slutuesultatet ble 3-1 til 
tropp l ikke kunne regne med noen tropp 1. 
lettkjøpt seier. Bjørkedals stormrop- - Dette var en taktisk seier, slo op- 
per fØrte an i store deler av forste mann, trener, og manager Jan Einar I 
omgang, og flere ganger var de like Nicolaisen fast &n objektiv kornmen- I 
ved å ta ledelsen. tar etter at lagene hadde forlatt banen. 

Midtveis i andre omgang satte imid- 
lertid tropp 1 inn alle krefter, og det ene 

Kjell Kristiansen omfavner d k c o -  
rer Morten Hunsen. Bak Robert 
Karlsen som sdrget for de to andre 
d lene . (Fofo:  Ola Solvang) 

- Opplegget ;Art var a la tropp 2 sprin- 
ge fra seg i f~i-ste omgang, og deretter 
skru opp tempoet og hente seieren 
hjem i andre omgang. Taktikken fun- 
gerte bra til tross for at Chebaa-laget 
nok ytet stØrre motstand enn vi  hadde 
forventet, mente oppmannen, 

I 
uverKjpri. Jan ~vicorrry Pedersen 
springer ballen i mbl , mens Sonny 
Greff fra tropp 2 m# bite i gresset.. 
Luget fru Chebaa klarte ikke d s d  i 
mot da fropp I satte inn sin offensiv 
i andre omgang. 



-Hm ikke momt bmv fm deg 
på lenge, for&Ikr senderen pl 
dette feltpostkortet fb 1918. I 
Feltpo s t anno 

Svenske FN-soldater kan f% 
kjøpt ferdigtrykte postkort der 
avsenderen stryker de som ikke 
passer.Men dette er ingen 
svensk appfinnenlse. 

Allerede under den første ver- 
denskrig bukte det m-s- 
ke feltpostvesenet slike kort. 
Avsenderen bare hadde lav a !i 
skrive dato og signatur. 

Avsenderen hadde ingen anclre 
muligheter enn d smke u@m- 
kede setninger pt4 kartet. 

b 

Avh9oppendegostmester Svein Hansen ogpostsjdfflt David Glinisdal sorterer 
posten tila& FNcavdelingetur@postteminalen t TelAviv. Del blir hentet pi@ 
tre ganger i ukes. (Foto: Alf Lervik) 

'-Skriv hjem gratis9 
Tel Aviv: (Alf Lervik) -Brev inntil 10 gram sendes gratis til 
Norge. Dette tilsvarer en luftpostkonvolutt og to tynne ark, 
forteller avtroppende postmester Svein kansen. 

-Spesklle luftpostbrev får du gratis ene i Norbatt betjenes Nomaintcoy i 
p8 postkontoret. Grytidlig sgndag, Tibnine og ~orconfico i Naqura 
tirsdag og torsdag morgen tflmmes gjennom det norsle fell$xtsystemt. 
postkassene i Norbatt. Dagen fØr har Feltpostkontoret tanr ugs8imot tipping 
de henet post fra Tibnhe og Naqura. og lotto. Fristen for disse er mandag i 
Neste dag kommer brevene med fly til spilleuken. 
Oslo for videresending til resten av Postmesteren opPforddr alle til 
landet. sende pakker etterhvert, slik at det ikke 
Når postfolkene ex i Tel Aviv henter hoper seg opp pakker foran og under 

de også brev, ferske aviser og luftpost- rotasjonen. 8 mai var postkontoret 
pakker. De leverer postsekkene til 4jour med hjemsending av @er fta 
Naqura og Nomaintcoy på veien til- kontingent XXIV. Etter dette begynte 
bake til Norbatt. Vanligvis har de med pakkene å strØme inn. Under rota- 
seg 15 sekkerpost til norske FN-solda- sjonen er det lite plass p& flyene for 

I ter. postpakker. Det kan da bli lenge å 
Feltpostkontoret ligger i Ebel es vente for de som leverer pakker i siste 

l Sasi. Ved siden av å betjene kompani- liten. 



Alkohol- 
bestemmelser 
Vi opererer med skarpladde vipen 
i en krigssone, og må til enhver tid 
kunne lase oppdraget vårt. Derfor 
er miltehold i omgang med &o- 
hol en fonitsetning for il tjeneste- ' 

gj@% i FN-styrken. 
Det er ikke tillatt være synlig 

beruset innenfor UNIFII. AO, el- 
ler i unifonn mens man er pil per- 
misjon. Personeli som ikke har 
vakt eller beap kan drikke 
alkohol p i  hverdager i tiden 1700 
- 2300. PA 1~rdager og dager foran 
UNIFILHoliday fremtil2400. Pi9 
lørdager, sØndager og UNIFIL 
Holidays fra 1200. 

Det er ikke tillatt d drikke allco- 
hol under tjeneste, vakt og bered- 
skap, eller n& avdeiingen innfe- 
rer skjerpet beredskap (pm). 
Det er heller ikke tillatt i9 nyte 
aikohol under en dags bade/skitu- 
m, handleturer eIler under mili- 
tære bil/fiytransporter. Likedan er 
det forbudt å nyte aikuhol den 
dagen man returnerer til A 0  etter 
endt leaveltjenestereise. 

Avdelingssjefene i den norske 
kontingenten har lagt opp til en 
streng tolkning av begrepet "syn- 
lig beruset.'Qt betyr i praksis at 
det er tid for å gil over til lettgl 
allerede etter 2-3 drinker, 

8 timers regelen gjelder for alt 
nonk personell i UNIFIL. Det vil 
si at ingen har anledning til il nyte 
alkohol 8 timers perioden fØr tje- 
nesteberedskap. Den betyr også 
at ingen kan ha hgyere promille 
enn 0.49 i det flyeblillk tjeneste/ 
beredskap begynner. 

Avtroppede Verferdsomer i NML, It. Dag Turhug h k  spakene pd 
Rndto Scorpio (Foto: Ola Solvung) 

Radio Scorpio - hele d~gnet  
Normaintcoy's radio sender 24 

timer i dagnet Era Camp Scorpio i 
Tibnine, midt i Irishbatt's omrade. 
Radio Scorpio sender p& FM 96,8 Mhz 
i nærområdet, En linkrnasjon i Tyr 
sender mot Naqowa pil 88,O Mhz. 
Irkhbatt leier sendetid onsdag og 
1Øniag. til egne sendinger. 

-Radio Scorpio sender musikk, 
kornmentarer og underholdningspro- 

&rammer. 
-Når det er gode forhold rekker 

sendingen til Cypros og Naqoura. 
Sendingen dekker også FMR. Vi får 
telefoner fta Fijibatt og Ghanbait om 
musikk@nsker. OgsA Swed Eng Coy 
ved Jwaayya h8rer på sendingene, sier 
lgytnant Torhaug. Han er også inter- 
ressert i & hytte  nye medarbeidere til 
Radio Scorpio. 

P r ~ v  deg i eteren 
Når kontingent XIV overtar trenger 

+ Radio Norbatt og Radio Scorpio nye 
medarbeidere til % v ~ r e  med på å lage 
programmer og sende musikk fra 
studio. De to nærradioene hgrer gjerne 
fra flest rnuiig interesserte. Opplæring 
vil bii gitt, erfaring elier bakgrunn £ra 
radioarbeide er ingen betingelse, bare 
at du er glad i musikk og liker denne 
typen arbeide. Radioarbeide kan være 
en spennende og interessant 
fritidssyssel. Hvis dette interesserer 
deg bØr du ta kontakt med 

Hilsener på lufta 
Nti kan du ringe til Radio Norbatt 

og komme p& lufta direkte over 
telefon. Du kan selv sende en hiisen 
når du ber om en melodi. Det er også 
mulig for radioens medarbeidere å 
gjØre telefonintervjuer rett pi4 lufta 
Dette har ogsil vært mulig i tidligere 
kontingenter. 

velferdskontorene i Norbatt eller 
Normaintcoy. 

O 
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Fastlåst situasjon 
Konflikten i Libanon er ikke kommet noe nærme- kristne og muslimske fraksjoner har h r -  
re en 1Øsaing i 18pet av det siste året. Kanskje gerkrigen i 1Øpet av de siste seks månedene 
heller tvert om. Fra være en kamp mellom utviklet seg til en duell der alle sloss mot alle. 
Taif-forhandlingene i fjor hast ga h$ blant annet utbe,talingen av l ~ n n  til de saidigheter. 
om at-de stridende partene var i beve- soldatene i Lb-Army som sto under I slutten av januar fikk vi en helt ny 
g e h  mot en ffeddØsning. Resultatet Aouns kommando. I dag virker det situasjon i Beirut. Michel Aoun for- 
av forhandlingene, som smilet 76 av som om Hrawis regjering ai ferd med s ~ k t e  å avvæpne den sterke kristne mi- 
de 99 opprinnelige parlamentsmed- å vinne @b statte, men Aoun har ikke litsen Leb-~orces. (LF). LFnektet, og 
lemmene i Libanon, fikk blant annet gitt opp sitt verbale felttog mot presi- dermed brøt det ut harde kamper mel- 
som resultat at antall seter i parlamen- denten som han kar&te&erer som en lom Aoufls Leb-hy(LA)  Og LP. 
tet skulle fordeles likt mellom kristne syrisk handtlanger. Konflikten mellom de to dreier seg 
og muslimer. Det ble valgt ny regje- S y m e  haripraksis militærIr:ontroII ikke &st om hvem som skalkontrol- 
ring, og Ren6 Moawad ble utnevnt til over mer enn hdvpmen av Libanons lere de viktige import/ekspo~-havne- 
president. emtonum, og har utrykt sin statte til ne i områdene nord for hovedstaden. 

mektige hærsjefen Michel Hmvi  En stene som praidenten også Toll og avgifter fradisre havnene er en 
Aoun nektet imidlertid A godkjenne har fått fra FN, og en rikke vestlige av de vikrigste inntektskildene for 
resultatet av forhandlingene. Den om- nasjoner. En regner med at det i dag armeene. utspill kom like etter 
sielle grunnen var at planen for tilba- står omlag 3XKjO syriske soldater i at pxsidenten hadde stanset utbetalin- 
ketrekking av de syriske styrkene ikke Libanon. gene til Aouns soldater. En desperat 
var god nok. Aoun ville hade ut straks, I manedskiftet november/desember mangel pA penger var nok bolig den 
mens Taif-forhandlerne la opp ril en b r ~ t  det ut kamper mellom Amal og viktigste h a k e n  til at den kristne 
delvis tilbaketrekking i løpet av en Hezb'Allah j ~mr&dene nord og vest geneden vendte seg mot den kristne 
tokspriode. Den luistm generalen for oss. Striden dreide seg i fgrste militsen 
utropte istedet seg selvsom president, rekke om hvem av de to shiiimasfims- Kampene mellom LF og LA i Øst- 
og bebudet at han egenhendig ville ke fraksjanene som skulle være tone- Beirut ble av mange kiralm-isert som 
drive syrerne ut. angivende i den muslimske fngjgl- noen av de verste i borgerbgens 

17 dager etter presidentvalget, ble ringskampen. Hezb8,4l1ah gnsker en historie. Selv om det i dag offisiellt 
Rent? Muawaddrept iet bombeattentat mer aktiv motstandskamp mot israel eksisterer en slags våpenhvile, er det 
i Beirut. 5. november ble Elias b w i  og SLA, mens Amal, som de siste fortsatt tildels kraftige smmenstØt 
valgt som ny president. T mellomtiden årene har vzrt den ledende s h i m s -  mellom de to krkrne fraksjonene. 
hadde Aoun opp18st paramentet, og limske bevegelsen i Sgr-Libanon, vil Sett fm et W Pers~ekhv er "semifi- 
fastholdt at han var Libanons presi- respektere Israels grense, og nØye seg nalene" LA/LF og AmaVHezb'Allah 
dent. Demed var situasjonen like fast- med & jage SLA og israelerne ut av et nytt eksempel pa hvor vanskelig det 
last som f ~ r .  Hrawi fors~kte fgrst å sikkerhetssonen. er å skape varige 1Øsninger på det liba- 
presse Aom med uussler om 4 bruke Kampene mellom Amal og nesiske problemet. Det er stadig flere 
miiitzr makt. (Den delen av Leb- Hezb'Allah var særlig omfattende i fraksjoner med avvikende interesser 
,Army som ikke står under kontroll av Iklirn Touffah-området, 15-20 km. som må tilgodesees i forslag og for- 
den kristne~æxsjefen.) Disse truslene nordvest for Norbatt AO. I januar gikk handlinger. Dermed blir det dl godt 
ble imidlertid aldri realisert, og Hrawi, Armfat-lojale PLO-fightere inn mel- som umulig il trekke opp ~tnlngslinjer 
som kontroilerer nasjonaIbanken, for- lomde stridende partene, og dannet en for samlende IØsnhger. 
I 
s ~ k t e  derettkr A presse Aoun med buffer-sone. Siden den tid har det stort Dersom vi ser pa simjonen i UNI- 
Økonomisk sanksjoner. Han stanset sea V Z ~  rolig med spredte utbmdd av FILA0 og surknlietssonen, SA har det 



kamnilpet ifronhuta p& en jeep fra K~A.(FU~O: Torgeir Gråtrud) 

ikke vært dramatiske endringer i 18pet 
av det siste halvåret. Vi har et status 
quo der IDF og DFF har rimelig god 
kontroll' i sikkerhetssonen. Mot- 
standsgrupper klaner fia tid til annen å 
infiitrere gjennom linjene, men opera- 
sjonene har sjelden noe stort omfang. I 
stedet har IDF og DFF gjennomført 
flere vellykkede operasjoner både mot 
infiltratdrer og mot Hezb'Allah og 
LCP-baser nord for oss. 

Den stØrste endringen i det operative 
bildet i Narbatt det siste halve året er 
en ~kt IDF-aktivitet i KpB sin teig. Vi 
ser stadig oftere at DF, gjerne i samar- 
beid med GSS og DFF går inn og tråler 
område t opp mo t Hebbariye-dalen. 
Det har ogsa vast økende IDF-aktivi- 
tet i Østdalen ved Chebaa. Her bar de 
ved flere anledninger det siste halvåret 
gåit inn med fotpatruljer - også etter 
mpirkets frembrudd. 

Det har vært relativt fil infiltrasjons- 

forsøk i kontingent 24, og vi har ikke 
tatt mer enn et titalls m e d  elements. 
Samtlige har oppgitt at de tilhører 
Lebanese Communist Party (LCP) 
Hezb'Allah har ~ k t  sin aktivitet i 
området nord for KpA sin teig. De har 
tatt på seg ansvaret for flere rakettan- 
grep, blant annet mot PV-68 som lig- 
ger like utefor Blue Line i Kaokaba- 
området. En del av rakettene har ram- 
let ned innenfor vårt AO. Hezb'ALlah 
har også plantet miner i omrildet ved 
PV-68, og viser tydelig at de uten 
særlige problemer kan operere dypt 
inne i slkkerhetssonen. 

Det var høyst sannsynlig også 
HezbaAllah som sto bak drapet på den 
norske FN-soldaten Rune Opland 29. 
november i fjor. Ildoverfallet skjedde 
ved Bourghoz, ca 2 kilometer nordvest 
for PV-68. Både far og etter denne 
hendelsen har KpA hatt klare indika- 
sjoner på trafiikk nede i Litanidalen, og 

i løpet av kontingenten har tropp 2 
opprettet et nytt patruljepunkt nede 
ved elva (AP-I). 

Er du stadig forvirret og i mil om 
hvem som sloss mot hvem i dette 
merkelige landet? Ikke etter neste 
måneds klargjgrende utgave av PIO/ 
MIO-briefen.. .. 

Et godt tips ril dere som Ønsker å 
ffllge med i det som skjer i Libanon: 
Hver IØrdag mellom 1300 og 1400 er 
det PIO/MIQ-brief pA Radio Norbatt. 
Der oppsummerer vi siste ukes hen- 
delser og spiller mye god musikk. Ei 
skikkelig fin "ukesIutt-sending" Det 
kan kanskje være en ide for troppsbe- 
fal å ta opp programmet slik at alle som 
Ønsker det f& høre briefen selv om de 
skulie vzre på vakt eller handletur 
lørdag ettermiddag. 

(Tore Kvalheim/Ola Solvang) 



Telefonskikk i felten 
Når du trykkes på ringeknappen 

eller sveiver på sveiva vil en lampe 
lyse has veksler. Det er derfor ikke 
ndvendig å Mge pa flere ganger 
for å fA svar. Tar det lang tid er det 
fordi der er stor tarfikk pil 
veksleren. Den som ringer er 
anvaru for % ringe av. 

Norbatt har tre automatlinjer ti1 
Nagura, linje 5353 og 5193 pa Bn 
Vx og linje 5153 pa 4-7 A CP i 

I Chebaa. Norrnaintcoy har to 

automatlinjer, linje 5356 og 5194. 
Når du fik en samtde via en av 

disse linjene er det du sum måringe 
av. GjØr du ikke det vil 
automatlinja bli sperret. Det er 
mulig 8 ringe sivilt til 15rael. N e  
skal være tjenestesamtaler. 
Vekslerbetjeningen er pålagt å 
kontrollere telefontrafikken og 
rapportere misligheter. 

Vanlige feil på telefonen: 
a Batteriet er flatt (du hpirer, 

men ikke vedkommende i den 
andre enden. 
IB Mange telefoner er på 

samme nummer, et av uttakene er 
kortsluttet (det er tungt å meive på 
sveivetelefonen). 

W Trykknapp eiier fedrhg til 
håndsettet er defekt (samtalen blir 
brutt uregelmessig, eller du 
mangler sidetone i håndsettet). 

m Linja er dårlig, overhØring 
og /eller bakgnmsmusikk (marige 
skj~ter på lhja, vannlekkasje og 
rustdannelse eller k, linja er skutt 
pil eller linja Tungerer som en 
antenne). 

I W Snorkassetten pa veksleren 
er defekt (du får ikke kontakt, selv 
om du bytter telefon, andre kan 
ringe deg), 

Ved feil i Norbatt, ring SBTR 
K0 linje 1 1. 

Advarsel fra bataljonslegen: 

Malaria i AO! 
Nå er den funnet i UNXFiLs område, 
den spesielIe myggsorten som sprer 
malaria! Til nå har man trodd at denne 
myggen ikke fantes i Libanon, og 
Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
har hatt Libanon på kartet som malari- 
afritt område. Til n% Sivile som bor i 
Ghanbatts område er nylig blitt smit- 
tet. - Alt personeli i UNIFIL skal der- 
for ta klorokintabletter for 8 unnga å 
bli smittet, understreker bataijonsle- 
gen i Norbait, major Dag Bj~mdalen. 
-Det har tidligere vaert diskutert om 
den norske kontingenten behevde tl ta 
malariatabletter, men de opplysningen 
som nå er kommet gjgr det helt klart at 
det m% vi nil, sier han. 

-Hva er egendig malaria, major 
BjØrndalen? 

-Malaria er en parasittsykdom. Para- 
sitten heter Plasmodium, og det finnes 
tre typer av den, ForelØpig har vi pavist 
en av dem her. Myggen som k r e r  
parasitten heter Anopheles, og den er 
altså nå funnet innenfor UiWiL AO. 

Parasitten kommer inn i myggen ved 
at myggen stikkieren smittet person og 
suger b1d.  este person som biir stuk- 
ket av en befengt mygg kan fil niitten 
i seg, og dermed bli syk. 

-Hvordan arter sykdommen seg? 
-Man blir trØtt og slapp, får feber- 

frysninger og kan ha det slik i perioder 
på noen dager. Men, alvorlige kompli- 
kasjoner forekommer, og malaria er 
den enkeltdende sykdom som dreper 
mest mennesker i verden pr i dag. 

-Hvaskdvi sågjØre for Ilgardere oss 
mot smitte? 

-Som sagt: Ta Horokintabletter to 
ganger pr uke - en tablett hver gang. 
Vedrieisetillandi WaogAsiamåen 
trappe opp den forbyggende behand- 
lingen med tabletter, gjerne med en 
kombinasjonsbehandling av flere 
medikamenter. Dersom dette er aktu- 
elt for deg, eller dersom du lurer pånoe 
i forbindelse med mdaria, så ta kon- 
takt med sykestua, sier bataljonslegen. 

(Stein Heidal) 

Ring hjem til Norge 
Radio Norge i Ebel es Saqi betjenes vakthavende gå Radio Norge, og for at 

hele d ~ g n e t  av telegrafister / det skal bli mest mulig flyt i trafikken, 
telefonister i Sambandstroppen i erdetsattoppbestillingstidforprivate 
Norbatt. På dagtid avvikles samtaler. 
tjenestesamtaler og telextrafikk til Bestillingstiden er -Ile dager 
Norge over Forsvarskommando SØr- meilom 1600 - 1730, og avviklingen 
Norge. samtaier starter klokken 1800. I tillegg 

På kveldstid, fra klokken 1800 er det lØrdag og sØndag mulig A ringe 
ekspederes private telefonsamtaler. hjem fra klokken 1300. 
Disse går via Rogaland Radio og Bestiliingstiden er da klokken 1000 - 
takseres til kr. 22,- pr minutt. 1200. Radio Norge har direkteiinje til 
Telefonregningen blir trukket fra Velferdsbygget - Ludvig Bar - og 
lønnen. For å lette arbeidet til samtaier som er bestilt dit vil bli 

ekspederi fØr alle andre. Dette fordi 



Forkortelser og uttrykk i UNIFIL.. 
A/-: Assitant, assistent, til gtilloig I tittel CeO: Chief Engineer QMcer, ingenipirsjef DO: Duty OfPicer, vakthavende ofilser, 

ACOS: Assbtaot Chief afStsff,&~pdilh- i UNIFIL V 0  

sikkerhe-nen utwfor UNIFIL A 0  
forsydqsoffier CM]: Chief Logbtic Officer, bataumens ENWIA-ISJOMENE: OP4-15 og OP 
ADC: Aide-de-Camp, adjutant forsjmbgmRser, S-4 i NORBATT 4-18 1 ICA, bemannet av NORBATT 
AE. Armed Elements, genedi betegnelse CCM: Chief Medical OfYlw, UNiFiL's 330: Enginem- Btnar, bat?jonens ingeni- 
fi multsgrupper i S$r=LTbanon utenom " sjefslege ur-roflsea 

CMPIO: Chief MMtary and Public Infor- F-4: F-4 phmtom jagerfly 

I l m m c .  
kjeaneiegnet av det binade magasinet CO: Commmding.OEicer, sjef der den mEU3 SERWCE: FNsrganlsasjon med 
ALF: ArmiMc Liberation Front som har kommandoen uansett stm-rek Ipå slviit ansatte speslaiIstu og fadok 
AU): Air Liaison Or~cer, bindeledd mel- avdelingen i?ElWG CLOSE: Skyteepisode med treff 
lam UNIFIL-bataljonene og den ftallenske CQQ: Sjel for OGL, Observer Group innedor en radius av 25 meter ffmt hand- 
belikop temingen Lebanon våpen opptil kaliber 12,7 mm. og100 meter 
PLMB: A m b u b e  COS: Chief d Stgff, stabsjef med Q W P  &Y& 
W. Area Map Reference, kartreferanse COX Company, kompani FMR: F m  Moblle Reserve, en mekani- 
AMX: Ames; de Moulimux, PPIT bevaep CHP: Chedrpotnt, kontrollpast ved vei sert utrykningsstyrke som er samme-tt 
net med 10 mm HMG, brukt av DFF bemannet med soldater, UNDmL-betegnel- av d e t e r  fra UNIFILnasjonene 
AO: Arm of Operation, på norsk gjeme se FOXTROTGOLF: Fine Greier! 
oversatt med ansvarsområde, området CP: Samme som Cm, norsk betegneise FRENCHUX;: UMEFLL's forspinrnhet  
styrken koatroUerer CUWEIW: Portforbud, ordet brukes ikke i fra ~kanluike 
m: ArmouredFemneU Carrier, pmsrot UN1F1OL-sammenheng -det heter Restrie- FWO: Force WeVam Off .er, Uh@D 's 
personellkj~retpip, norsk PPK tfons on Movement in Nighttime velf&ffher 
AllTT Attikri Q-: Deputy, nestkommanderende eller GAUPE: Dekningsmm shelter $ poswn- 
ASS: h b ~ b ~ ~ d s k r e n d e ,  tiIstiiiingsbe-i stedfoMer,i stillingsbetegnelsersom for ner og ved kvarter, ved artillei- ener ra- 

eksempel DCLO eller DFC kef$nd&g og andre farer slås GAUPE- 
ASAP: As~soon as posslble, sharest. muiig DCU): : Deputy Logistic Offlmr, miste- nlarm 
BKlT Battaliion, bataljon rwdc fompiilgsofflr i en htaijon, ASS GHAiWAIT: FN-bataljonen fra Ghana 
BLUELINE: Grensen m d t  FN-balaljone- S-4 i Norbatt G m :  Greenwich M m  Tinie, Zulu tid 

DELTA 1: Xhetbka~tyrke,  soldater fra eller W C ,  1iban.esisk vintertid mhus to 
BN: Rttallion, b a u o n  4-3 HQ i NORBATT i pkk-up jhiontert timer 
BOMBKWNGEN: K m e  p& hovedv~ien i mitraljiwe, rykker ut på få mmutter GSS: General Security Security Service, 
NORBATI' A 0  fra Marjarjorui til HaFbal- DFC:-DepuQF~reeComrnander,nes&~m- israelsk kontrollerte sikkerhetsstyrker 
y& like syd for 4-3 HQ. manderende i UNIFIlt som gjerne opp- i $vik Mer i den Is- 
B O M B E S V I i + l G m :  I NORBATT Kp. , DFF: De Facto Forees, UNIFIL'S betegnel- raelsk-kontrollerte sikkerkissonen i &r- 
B h o d d e ,  ved den uferdige hotdbygaln- se pil SEA, den Sprr-Llbanatske Hær som Libanon 
gea nær 4-11 A la@eir, UNIFIL Lkke merkjenner WMO: Heavy Machine Gun, tungt 

Illijeforholdene er bedre, og fordi det til Norge. Ring Radio Norge i Norbau har n& anskaffet en egen 
er ~~~ å fa snust OPP neste n~ann i bestillingstidene for samtaler hjem så mobi)relefon som km brukes til 

gjennom Rogaland Radio. lig bedre. Mobiltelefonen skai pri- 
Mobil telefax1 mzrt tnukes av utekompaniene, og 

Det er mulig A sende telegram hjem samtdeprisen er 3 dollar minuttet. 
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Forkortelser og utrykk i Unifil 
maskingevær eller 12,7 mm, mitral- 
,jme 
HQ: Head quarter, hovedkvarter 
uansett stprr~else p& avdeling 
IAF: Israeli. Air Fore, det israelske 
fiyvapnet 
ICA: Israeli Controlled Area, den 
israetstokkuperte sonen i S$r-Li- 
banon 
IDE isradi Defence Forces, Israels 
vaepnade styrker 
KNCREP: hppor t  am hendelser 
WSHBATT: Irlands FN-bataljon 
ITALAIR: Helikoptervingen fra 
]Italia 
JRFO: Jævla rask fot-ordonans 
LCP: Lebanese Comrnimist Party 
LEB ARMY: Den libanesiske h=- 
ren, ledet av general Micfiel Aoun i 
Rirut. 
LMG: Light Machine Gun, lett 
mitraijpise, gjerne 7.62 mm. 
LA: Legal Adviser, jurist og offlser 
for saker som angår sivilbefolknin- 
gen, i NORBATT betegneisen S-5 
LO: Liaison Officer, forbindelses- 
off'irser mellom avdelinger eller and- 
re masjoners miritære avdelinger 
LOG OFFIGER: Forsyningsofflser, i 
norsk bataljon S-4 
MAILFLIGHT: PostforsendeIsen 
med helikopter mellom UNIFIL- 
b a w  onene, tre ganger ukentlig 
MAYOR: FofkwJgt leder i lands- 
by, en slags ordf@rer 
MIO: Miitarg information Officler, 
stabsoffl~ser med hovedfunksjon 4 
samle informasjon 
MILTR: M i t r a m ,  enten 7,62 MG-3 
maskjagevær påmontert stativ eIler 
12,7 mm mitrakjme 
MWKTAR: Leder for innbyggerne 
i en landsby, en slags borgermester 
MOVCON: Movemen t Control, 

transportkont;ollavdeling med 
hovedsete i tFNIFIL HQ 
MTO: Mititary Transport Oficer, 
TF, transportf~rer 
NEPBATZ. FN-bataljonen fra Ne- 
pal 
NIL: Nothing in Line, samme som 
rna 
NLP: National Li beral Party 
NMC: Normaintcoy, det norske 
verk-stedkompaniet 
NORBAm Den norske FN-bataljo- 
nen 
NORCONTICO: Norwegian Con- 
tingent Commander, sjef for den 
norske FN-kontingenten 
NTR: Nothing to report, brukes i 
rapporter 
OGL: Observer Groap Lebanon, 
gren av INTSO, som er FN's obser- 
vatgrkorps 
00: Operations Officer, opera- 
sjonsofEser eller S-3 i en bataljon 
O P  Obervation Post, observasjons- 
post bemannet av UNIFIL-soldater 
OFS: Operasjonssenteret i bataljon, 
kompani erler tropp 
OPS ASS: OPS-assistent, soldat som 
assisterer V0 eller VB 
OUT OF BOUNDS: Omrfide som er 
erklært forbudt for UNIFIL-perso- 
neu 
PDFLP: Popular Dernwratic Front 
for Liberation of Palestine 
PFLP Popular Front for Liberation 
of Palestine 
PKP-GC: PFLP-General Com- 
m n d  
O :  Press Information Officer, 
presse og informasjonsoffiser 
PLF: Palestinian Liberation Front 
PLO: Palestinian Liberation Orga- 
nisation, den palestinske frigi* 
ringsbevegelsen 

PPK: Pansret Personellkj~ret#y 
PSP Progressive SociaIIst Party 
PX: Purse Exchange, *a@sted 
for militært personell s i n  selger 
varene uten fortjeneste ' 
RFK: Rekylfri kanon, i norsk infam- 
teribataljon 84 mm. Carl Gustaf 
panservernv%pen 
RPG-7: Rocket Propelled Grenade, 
sovjetisk produsert panservernvåp- 
en 
S-l : Bataljonens penionellof'tiser 
S-3: Bataljonens operasjonsoffiser 
S4: Batsirjonens forsyningmffiser 
S-5: Norbatt's jurist og o K i r  for 
saker som angår sivilbefolkningen 
SA: Small Arms, håndvåpen 
SHELTER: Overbydg dekningsrom 
ved stillinger og kvarter, se Gaupe 
SISU: Finskprodusert, sekshjub 
pansret personeluaj ~retpl9 
SHOOTREP: Skyteepisode 
SllWW Situasjonsrapport 
SITREP: Situasjonsrapport, en- 
gdsk 
SLA: South Lebanese Army, den 
SØdibanesiske Hæren, opprinne- 
lig major Haddad's milits, i dag 
ledet av general Antione Lahad og 
kontrollert av Israel 
SMIO: Senior Military Information 
Officer, leder for MIO-seksjonen i 
UNIFIL 
SOI: Summary of Incidents, daglig 
oppsummering av hendelger i A 0  
SOP: Standard Operational huice- 
dure, I;iNIFILØs standardiserte ope 
rasjonsinstruks for alle avdelinger 
SUPERINTENDENT: Øverste sted- 
lige regmentant for den Iibanesiske 
regjering i et distrikt, en slags fy]- 
kesniann 
SURB: Senior UnifiI Representati- 
ve in Beirut, UNIFIL'S furbindel- 

- 



UNIFIL- 
Forkortelser. .. 

Servicekontor for 
hele kontingenten 
Aktive medarbeidere på trangt kontor 

-Vi er seks personer som arbeider 
her på NORCOJY"llC0-kontoret. Vi 
har trange arbeidsforhold og dårlig 
med kontorpliissa. Likevel utfØmr vi 
dk de serviceoppgaver vi skal. Tje- 
nesten her i Naqoura er meget interes- 
sant og vi trives. 

Det er de tjenestegjørende pd. 
NORCONTICO-kontoret i UTi;IXFIL 
HQ i Naqoura som forsikrer dette 
overfor Blue Beret. Det er major Eid 
som leder arbeidet pli kontoret. 

Til il assistere seg har han sekretær 
/NORCONTICO, l~ytnarit Evelyn 
Engebretsen og fire korporaler. 
NORCONTICO-kontoret er service- 
og administwjonskmtm for hele den 
norske FN-kontingenten. 

I tiliegg tii &m som arbeider pA 
NORCONTICO-kon toret er det 
omlag femti nordmenn som har sitt 
daglige virke i ulike stabselementer i 

UNIFachovedkvarteret og i RIP Coy. 
For de fleste av disse er det: 

~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 1 ~ 0 - k u n t o r e t  som er bh- 
deleddet. I tillegg ei Norway House et 
naturlig sosialt samlingssted. Her 
omgh bade befal. og menige. 

Flere av dem som arbeider i 
Naqoura kmhoIder at det er her det 
internasjonale UNIFIL-samarbeidet 
virkelig settes p% prgve. Mange 
nasjoner skal virke og arbeide sam- 
men, både p% militær og sivil side. Her 
kreves det både gode språkkwinskaper 
og utpreget diplomatisk sans. 

UNIFIL-hovedkvarteret ligger 
vakkert til &e ved kysten, og har, 
siden det ble opprettet i en gammel, 
nedlagt tollstasjon, vokst til en hel 
prefabliinds by. 

sesofiser stasjonert på Hotel Com- 
fort i Beirut 
SWED CON: Den svenske FN-kon- 
tingen ten 
SWED ENG COY Det menskeinge- 
ni~rlrompaniet 
S W  LOG: Det svenske forsy- 
ningskompniet 
S W D  MED COY: Det svenske 
sykehuset ved UNIFIL HQ 
TEAM BRAVO: Farbindelsesoffiie- 
rer fra UNIFIL Liaison Bmnch, 
dekker vatre del av UNIFIL A 0  
TEAM CHARLIE: Forbindekwmf- 
F i  fra UNIFIL Liaison ~ r k h  
som holder kontakten med de regio- 
nale fibanesiske myndigheter i Tyr 
TEAM DELTA: Forbindelsesofiser 
fra UNIFIL Liaison Branch som er 
stasjonert i Norbatt A 0  
TEAM SIERRA: Qbservatpster og 
forbindelsesoffiserer fra OGL, sta- 
sjonert i Ebel es Saqi 

Reis til Syria og Jordan 
Er du pil jakt etter spennende 

reisemål. Da kan Syria og Jo* vzre 
gode alternativer. Reisekontorene i 
Norbatt og NMC vil i l ~ p e t  av 
kontingenten forsØke legge opp turer 
tilvåre Østligenaboland. Turen vare en 
uke 06 koster omkring 500 dollar. For 
denne prhen får man reise i turistbuss 
og overnatting tre netrer i Amman og 
tre netter i Damaskus på gode hoteller 
Noen av måltidene m% man dekke 
selv. Det blir besgki klippebyen Petra. 

Ta kontakt med veiferdeh i 
Nonnaintcoy hvis du vil melde deg pk 
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l for- 
kortelser.. . 

Hvem feirer hva? 
Alle religioner har sine speslelle h~ytidsdoger. Disse dagene blir 
brukt til å markere viktige hendelser eller spesielle omriider som 
mennesker trenger å bli minnet om, 

Siden vi i Libanon er omgitt av den 23 juli: NyttiWtg 
r m i s w e  religion, kan det v æ ~  greit 

TEAM X-RAY: Obsenat og f& en uten ovedkt over viktigedap;er 1 aupusl: Minnedag for Imm Hus- 
forbindeiscsofisa fra OGL, sta- i & rewonea sein, Muhammeds etterkommer 
sjenert i FXNISATT Mmge =iser ogsti på kave eller Se- 

m'' for beskfinhg nestereise a kael og det a ha peiling l oktober: Muhammeds f@eIsdag 
TRULS : 'ered@kaksp8st~rke fra p& de jgdiske h@yt@&geffe km og& 
Mektroppa i NORBATTI to M 4 3  vlEn OK. Jardiske h@ tider PPK'er sum rJ'uer ut P& fil miilut- er mnsen migtv m- Sabbaten - m jØdisdisl;c hvilahgen 
ters vamel. 

i 
sepasering skjer ban p& spesielle bcgymex nedag mer mddag og ~~ m Rle-vw ''lex ener vi&& pA de j-ke hpytidsdagene. til sohedgmg IØdog. 

xadt over radiosamband Det kan v z e  at MetuUa er helt mngt 
Ilnitcd Dima- niens d& u med bagasje 30 - 31 mpi: Sjavo6t Ukens h~ytid. 

gnrot olmmr HQ i Da- eller varer som frnofles p& m h  Eden etter påske er faste- og s@rgeh~- 
mos~nedob8 i~*Go 'm H m b  f& det er tone= W- ytid som avslutti?~ med Sjavo6t. 
og Her mon de. 

in I kristendamrneo ha vien festkalen- .20 - 21 september: N m  (k 575 1) 
Cypros kr som m basert på Menderåret hvor 

UnkoOmp Gait fw eksp:mc j u l a  Egger f+t. og pinsen 29 septemhr:Yom  kipp^. Sonin@- 
pei TGT UNK daimot f ~ l s r  mbefwne. dagen. &@m og fastedag 
UPTRWA: United Nations Reliet and Muslimenes og festdsp;er er 
Worlw *geiicy Re- helt avhengig &lefene og hg@- 4 11 oktober: Sukkot. Whynefes- 
fm- h the Near East) dene beveger =g gan&emye innenfor &n. Minne om israelittenes Y atldrhg 

United Nations Tnice k&n&mfi. Muslimene h% nylig hm i Ørkene. Msn bygger gjerne l@vhytter. 
Supervision Organisatlon, FN's 6 Ramadm. 
obarvatdrkorps i konfliktoOldder Fmv&to&ile&n, Fawa h u  12 - 19 d e ~ e t l h C  HiUUIkhh. LYSfieist 
VM: Pkhiuka pansret ~ n e l l -  , m t ihinne om gjeninnvielsen av tempe- 
kjaW~y * let i ;år 164 før Kristus m: W&ttiiavencls Mill 
VO: Vakthavende offmr 
V0 A S :  W§-assistent, p4 vakt i 
OFS sammzsin m&W eiler V0 
VOLVO: h f e d s w k e  i Kp B i 
NOR0 ATT, soldater på pi&-up 
phmntert &tra&&e, r jkker ut fra 
4-ll HQ på tii minutter 
ZULU TIME: Greenwich Mean 
Tim eller United Time Cm-a- 
tai tid, to timer tidi-gere a n  liba- 
nesisk vinkertid og en time tidligere 

Muslimske harytider (Christian Brodkarb 
Feltprest NMC) 

3 juli: PiIegdmsfestcn 

1 18 nordmenn omkommet i Midt-Østen 
]IS Nordmm har &angt mistet eg sist i novemkr i fjor, R m  
livet i fredsbevarende operasjoner i Opland, som ble drept i et bak- 
Midt-Østen. Tdlet for UNIFIL holdsmgrep som Hezb'AlIah har 
totalt er 176, Av de naske er 7 tan p4 seg at18vmt fm.. De mdre 
omEco#met som direkte f@&e av 11 er omkommet i ulykker eiler 
kamphandlinger. 4 unda en heli- som fØ&e av namIige W e r .  



-Vi fikser det meste 
TIBNINE (Ola Sohang): - 

Vi fikser alt. Det umulige tar 
bare litt lengere tid, 

Slagordet ti1 det norske 
verkstedkompaniet i Tibnin er 
ikke bare en floskel. Når delene 
ikke kan skaffes hverken fra 
skrothaugen i leiren eller gjen- 
nom UNIFIL-systemet, blir de I 
laget på stedet. Et kjØretØy som I 
bdir oppgitt av mekanikerene i i y rr * 1  F 7  Normaintcoy(NMC), ville I 1 .  9 9 * 1  
uansett ikke hatt en sjanse på 
noe annet bilverksted. 

155 norske soldater og befal, og 22 
sivilansatte utgjØr staben i Nor- I -- 

maintcoy. Verkstedkompaniet holder KjeU Arvid Isaksen og fenrik Rolf Thomaldsen i full sving pd U#relØy- 
til i byen Tibnin i den vestlige delen av ( ~ ~ r ~ :  ver ai^^^^) 
det Uske UNIFIL-omradet. 

Kompaniet har i alt 5 tropper. Den mange msen komponenter. Samband- optisk utstyr. Spesialtrappen med 
stØrsteerkjØxt~yaoppen. Lagemop stroppen tar seg av reparasjon og aggregatmekanikere har ansvar for 
pen har ansvaret for et delelager med vedlikehold av sambandsrnateriell og reparasjon og ettersyn av samtlige 

aeereeater i UNIFIL. Stabstromen i 

, I -tilegg ril verkstedfunksjonene 
inne i leiromådet har NMC to repar- 
asjonsteam og et inspeksjonsteam som 
opererer ute i UNIFIL AO. 

Mannskapene i Camp Scorpio f& 
ikke lov til å ferdes utenfor 
leiroddet  etter m~rkets .frembrudd. 
Situasjonen er med andre ord annerle- 
des enn for de som tjenestegjgr i 
Naqura og Ebel es Saqi. Tibnin er en 

1 muslimsk by, og dermed også tØrrlagt. 
I Derfor er det heller ikke sil aktuellt 
I med restaurantbes~k 0.1. 

Camp Scorpio i Tivnin er tiiholdsstd for del norske verksted kompaniet. 
(Foto: Ola Solvann) 



Hard vaktbelastning, lite sevn og fysisk 
anstrengende tjeneste. Dette er stikkord for 
arbeidet i utekompaniene A og B. 

Det er de som bemanner de fleste sjekk- 
og observasjonspostene i Norbatt. I tillegg 
g&r de nattpatruljer ute i terrenget. 

Kompani A kontrollerer 
hovedfartsihen gjennom Norbatt AO. 
Det oppsth relativt ofte alvorlige 
episoder ved sjekkpostene, og det er 
fremfor alt mannskapet i KP-A som 
må mestre den hllrfine ballansegangen 
det er A opptre bMe som soldat og 
diplomat. 

Tropp 1 i Kaukaba har ansvaret for 
3 cp-er. 4-24,425, og 4-26. De to 

sistnevnte er blant de mest utsatte i 
hele Norbatt AO. Bilde nair det gjelder 
trafikkbelastning og episoder. 
Troppen har i tilegg 0P-4-27. 

Det er OP-tjenesten som er mest 
k a r m h k  for tropp 2. De har sitt 
hovedkvafter i byen Blat. De to OP- 
ene 4-20, og 4-23 ligger på åsryggen 
overfor Blat, og fra tArnene 
obse~ererer mannskapene både 

mot Litani-dalen og Østover mot 
Palkehglyden og veien mellom 
Marjayoun og Ebel es Saqi. Troppen 
har ogsa to OP-er ute i Enklaven, 4-1 8, 
og 4-15. Avdelingen i BIat har ogs8 to 
CP-er, 4-22 og 4-23. I tilegg har de 
ansvar for il drive patruljetjeneste 
langs Litani-dalen. 

W-A har og& en mekanisert 
tropp som har sitt hovedkvmer i 



utkanten av Ebel es Saqi. Mek- 
troppen er bataijonens knyttneve og 
utrykningsstyrke. De har ogs8 
ansvaret far 42A, B, og C-CP, og OP 
42B. Det er mek-troppen sammen 
med stab&ompaniet som s~rger  for 
foiisvaret og vakttjeneste i Ebel es 
Saqi. Kompmihovedkvmret i KP-A 
ligger i Queizi melIom E b l  Es Saqi og 
4-25 .CF. 

Patruljetjeneste er varemerket for 
KP-B. En av cte viktigste oppgavene til 
kompaniet er iS hindre væpnede 
grupperinger i A mnge seg gjennom 
Norbatts ansvarsomr8de. Dette 
oppdraget lflser de med et stort antall 
patruljer som hver natt sitter postert 
ute langs $e mest tmfBme rutene, 

KP-B har sitt hovedkvm i byen 
Rachaya el Fouchar.. Her ligger ogdi 
4-1 1 0P. Tropp 1 har sitt hovedkvarter 
2 kilometer vest for Rachaya. De 
betjener CP-ene 4-8 og 4-9, og OP 4-5. 
I dlegg har de en patruljeposisjon i 
byen Hebarie. Tropp 2 ligger i 
fjellbyen Cheebah, pfi baksiden av 
fjellet Borj Mtalaine. De har ansvaret 
for 2 CP-er, 4-7A og 4-7B. I tiliegg 
betjener de OP-en 4-7C. 

Tropp 3 ligger i byen Kfar 
Hamam. De betjener en rekke UP*.: P4ai~cg'eneste er mmerkef  for KP-B. (Foto: Ok Solvangl 
4-11,4-1~4-13og4-14.1tilleggh~ deansvaretforCP4-13. 

Norbatt 's servicesentral 
(Stein Heidal) -Stabskompaniet troppene. 

holder hjulene i gang i Norbrnt. Med Trentropppen bestar ar  
ansvar for forsyningstjeneste, kjekkenpersonalet, proviantlaget, 
transport, bygningsarbeider, transporten, verkstedet og depotet. 
bespisning, samband og sil videre, er Sambandstroppen betjener 
det lett il skjlbnne hvuken betydning bataljomeksleren og Radio Norge, 
stabskompaniet har for Wjonoa, de har sambandsverksted, linjelag, 

Kompaniet h* av trentroppen, vedlikehildslag, og de stiller ogsd 
stabtroppen, sambandstroppen, mannskaper til for eksempel Kp-ops 
sanitetstroppen. PI-troppen, og BN-ops. I stabmoppen fmner vi 
hunhpperi  og MP-laget. leiravdelingen, leirverkstedet, 

Det alett l f o r d i  vier avhengige vmbilsjilfgrer og en rekke andre 
av at alt fungeer som det skal i disse spesialfiinksjoner, sil som assistenter 

dl FX, velfersen, reisekontoret og sB 
videre. Smitetstroppen bestk av 
sykepleiere,sykevoktere, hygienelag 
og veterinærer, for 4 nevne noe. 

Hundetroppen har oppdrag både i 
Norbatt og i de andre batdjonene.Den 
har sitt HQ nær 4-8 CP. Pionertroppen 
s t b  for alt av ingenigrarbeider, 
minerydding og annelggsvirksomhet. 

Stabskompaniet har også ansvaret 
for il bemanneto OP'er, 4-1 Bravo og 
4- 1 Foxtrot syd for Ebel es Saqi, og en 
CP (4-1 Delta) i smme ondde. I 
tilleg bemiwiner de 4-1 Charlie OP pa 
PI-h@ yden. 



Tungt bevæpnet 
brannkorps 
FMR er FNs ytterste makt- 
middel i SØ~-Libanon 

De er altid pa tå hev, og klare til å rykke ut. FMR, 
(Force Mobile Reserve), skal være problemløsere for 
UNIFIL. Den flernasjonale styrken med soldater fra 7 
land er stasjonert i Camp Grotle ved byen Quana i FI- 
JIBATT AO. Herfra kan de p& kort varsel rykke ut for 
å IØ6e spente situasjoner i hele UNIFIL-området. 

FMR laster ut for d opprefle mobil CP. Mobile CP-er er 
Det v a  etter alvorlige smmenstØt kende bra, sier utrykningsstyrkens spesialitel, og et viktig element i 

mellom Franske FN-soldater og Hybertsen. strategien til den flernasjonale styrken.(Fota: Ola Solvang) 
Amed Elements i 1986, at UNIFIL -Det er van- 
besluttet % opprette en flernasjonal skelig å måle den direkte effekten av bertsen. 
slagkraftig utrykningsstyrke. 5 fran- FMRs operasjoner. Det faktum at vi Det er avskrekking SQm er FMRs 
ske soldater ble drept, og et tyvetalls aldri er involvert i trefninger kan nok viktigste oppgave. I tillegg til A rykke 
skadet i sammenstØtet. Hendelsen aiikevel tolkes dithen at vi fyller ut i spente situasjoner, kjbrer 
demonstrerte klare svakheter i FN- oppgaven som en avskrekkende faktor brannkorpset patruljer for å vise FNs 
avdelingenes oppsetning og ut- overfor de som ønsker å lage brak i tilstedeværelse med tunge bevepnede 
rustning, og et tydelig behov for UNIFILs ansvarsområde, mener Hy- kjøretøy i FN-sonene. 
maktmidler som kunne avverge far- 
lige situasjoner, 
Når FMR-PPKene ruller ut av 

porten i Camp Grotle er vognene altid I 
bemannet med personell fra flere 
nasjoner. Styrken teller i alt 180 mann I 
fra 7 av de 9 nasjonene i UNIFIL. I 
Norges bidrag til utrykningsstyrken er 
en tropp pa 32 soldater og befal. Av- 
troppende sjef for det norske innslaget 
i FMR er kaptein John E. Hybertsen. I 

- Slik jeg ser det fungerer det fler- 
nasjonale prinsippet brukbart. Det 
skaper selvsagt en del problemer å fli 
soldater fra forskjellige nasjoner å 
fungere sammen som en effektiv en- 
het. Her tenker jeg spesiellt på at de er 
forskjellig utstyrt, og bruker forskjel- 
lige "pen og ammunisjonstyper- SISU fm FMR p& polrugeo~pdragpd Falkeh~yden. i Norboir. (Foto: 
Stort sett går det imidlertid overras- . 



Vis eget initiativ 
Du b e h m  deg nil i et enorm 

uiteressant omrsde sett h e t  hlstotisk, 
kulturelt* qiigigst og ikke muisc 
g e o ~ / g b o l o g i s k ~ . B r n  
dethhmaitdaharfaaanleduingtil4 
k a m e  hit er 'velferd' i seg selv. Hvis 
du i tillegg til dette vil ;apeie deg for en 
del av den eksmerende litteraturen 
som omhandler Midt-@sten samt tl 
delta p8airermm blimranm ,vildu 
kunne suge inn inntrykk og 
kmdaqm som vil ha v e  verdi for 
@!Pl=@* 

 eid fteb derfm p$ bibel- som 
resten i vangerer med jevne b lbmrbrn. Likes& mbepailes mene 

til S* og Jordal og Egypauren. 
VeIftxWontmt i NorZiatt anmprer 
badeturer til Tiberias ved 
0aieaarietr:je)eaiiden vpinmegrstidom 
vintemm (om det blir mØ) skitimr til 
Mwnt H%nnm. 

Desuten mangerer r elferds- 
kontoret sightseeing / handleturer til 
v e s r n ~ 0 , o g t i l ~ y r n b s ~ k  
dllater det. melding &jer via de 
mspektive km-park. 
Du wlv m!l i hØy grad vaere din egen 

lykkes smed - bidra med ditt for 4 
gj#re fritida positiv.Velfd- 
tilbudene kan ikke nil alle, km ikke 
ti-tille alle til enhver tid. Hvis 
du viser innitiativ og innsatsvilje vil 
du i samarbeid med veIferds-, preste- 
idretts-, og reisekontoet, h e  

@Øre fritid og dmed tjenesten her 
positiv, 

3eg v i l  tilslutt minne den enkebe 
om Wktighewn av ti holde kontakten 
med hjemlandet; spesielt dine 
na?rmeste. Med jevnt meIIomm Mr 

ktJhjm-pwtm$rItre 
- og polttlen kaner 

nting / for vuiliga btev. 
fonsamtder koster, men 

m~etent i l4r ingeat i l s te&og~ 
a v e l  anvendes av og til? H& Noen 
tenker pA deg! 

Velkommen til et interessant 
halvk i Libanon1 Videre Ønsker vi p4 
velf'en alle vekomen til lass med 
g& ideer og fm@ til tiltak og 
veikommen til samarbeid. 

Are Sandvik 
Kaptein / Velferdsofiser 

de &ig&? 
~ W t i l b d n c i  
N e k t t a  (Foto: 
Ola Solvang) 

Send oss bilder 
Bladet du n& 

leser i, Blue Be- 
nt, vil vriene din 
lokalavis under 
FN-tjenesten i 
Sdr-Libanon. I 
tillegg til radi- 
ostasjonene Ra- 

I 
dio Norbatt, og KQPUh sfei* 
Radio Scorpio, 141 ~~ er Paur 
avisen vare det Qg ~ n f 9 ~ d 0 ~ ~  
e t  som m- m e r  i k u U .  
ger ut infomiajon til alt norsk per- 
sonell i UNIFIL AO, . 

Blue Beret blir redigert ved PI0 
seksjonen i Ebl es Saqi. For oss som 
arbeideor her, er avisen bare et av 
nmqe &fordi. Det har fra tid til 
ana%n vaert reist MtU mot avba 
fordi det numgler stoff fm Nqoutg, 
Tibnin.og en del av uteposisjonene. 

Dette kan du som bruker av avkm 
rem p& De fleste g& rundt med en 
liten jomm i magen. Kammer du 
over noe som du m kan vaere interes- 

t for dine medsoldiuter, så siend oss 
n t ord, og helst o@ a bilde. Vi vil 
@Ijeme k e  negativet, og som honorar 

Isene vil. fotogmfen fil 
film hvis bildene blir 

Blw Beret sXrmrf vacxie et aktivitet- 
stilbud i tilegg til $ viere 
u i f c m m s m .  Det iw blant annet 
d e r f ~ v i n B f ~ r 8 t r e k k e ~ r n a d  

Islum aw&o\tm jeg ansvaret .( I ra Piartrjmca . leg ser h m  til a 
I 1 ~~ iriierd dere i de neste 6 m&- 

Stein Heidiil I I kaDteinJPI0 



I 2 
Paymtater, au. Tede Ldlbeck 

foran det sterkt bqestede "Fopl 
Kiuri'. Her Ran du fil &t inn 
~0rsk-e dekker i duIlar.(@~: Oh 
S h g )  

Penger fra 
"Fort Knox" 

4.5 miliioner dollar passerer gjen- 
nom hendene p0 Norhm payniaster i 
lgpet av en kontingent. FN-Ola sparer 
ikke pA daleren under tjenesten i Liba- 
non. Men eneste dag kan det g4 ut opp 
mot 100 000 dollar fra det sterkt 
befestede paymaster-kontoret i Ebei 
es Saqi. 

Det er hos papasteren at Norbatt- 
soldatene kan heve sjekker. sjekkene 
skrives ut med belØp i norske kroner, 
men utbetalingen skjer i dollar. 
M W e n s  d o l l w h  stk oppslht 
inne pS kontoret, og du mA altid slaive 
ut sjekken pk et m d t  dollarbelØp. 

Ha akid med deg bankkm n& du 
skal heve sjekker, Har du ikke 
baddm, blir pass ellm bMkcnt til n ~ d  
akseptert. Sjekk o@ gt belgpet du 
skriver med bokstaver stemmer over- 
ens med det tailerdu har oppgitt. Sist 
mm ikke minst: F w u b  deg m at det 
er penger pB kontoen f8r du skriver ut 
sjekken. O v e  vil f m  til at pay- 
master n e k  t ta i mot flere sjekker 
f@r bankforbindelsen din i Norge 
skriftlig bekmfter at kontoen din er 
OK Iset kan ta tid ..... 

De fleste vil fil anledning til 4 dra ut 
p4 en 60 timers plermisjon i tilegg til de 
ordinaere feriedagene i 18pet av kontin- 
genten. Permisjonen varer vanligvis 
fra fidag morgen til Mndag kveld. 

Du m4 sØke gjennom troppsjef/kp- 
sjef om i fa a0 dmem permisjoner. 
Battaijonens m0lsening er at alle skal 
fli minst en slik permisjon i lgpet av 
tjenestetida. Du har Wevel  ikke h v  
p i  disse fridagene. Permisjonene vil 
bare bli gitt dersom forholdene i 

t ih ter  det, Hittil har 
de flste gjennomsnittlig f8n to 60- 
timese i IØpet av 6 maneder. 

Det er alkoholforbud under inn og 
utreise i forbindelse msd (ietMere. 8 
timers regelen gjelder her som i de 
fleste andre sammenhenger, og det vi l  
bli sl& hardt ned pA overtredekr. N& 
du er ute p& permisjon representmr du 
fortsait UNIFIL og Norge. 
Ta gjeme kontakt med reisekon- 

toat for il sjekke opp fritidstilbud og 
m i s e d  i god tid f8r du drar. Dersom 
du velga dra til Israel kan det være 
fornuftig 4 leie bil for &dra m d t  og få 
sett en del av landet, 

Det dBt.ligs& W e t  t tilbringe 60- 
timane pa er i omrsdet rundt en viss 
bar i Tel Aviv. Skap noe positivt ut av 
den begrensede fritiden du har under 
tjenesten i UNIFIL, 
Helt til siutt: Sett deg grundig inn i 

toIlbosbcmm~lsene far du reiser. Drar 
du til Isml kan du ta med deg en flaske 
brennevin, en flaske vin, 200 siga- 
m m ,  fotoappm(husk bUort), og 
myldrer begrenset oppad til 2 hal- 
skjeder pf. persan. Alle m i  gjennom 
grundig MF-sjekk f@r avreise. Alle 
blir o@ sjekkct p0 grensa Dersom 
det forekommer uregelmessigheter 
kan hele gruppen i$ holdt igjen i flere 
timier. Virer derfor pipasselig med å 

Fenrik Nina WaCAne R$nneRltiv 
sender deg gjerne jardu rir& pi 
pemm&e. Berirrgelsen er hidkrtfd 
ai du pkniegger &rem i god tidm: 
O& Solwng) 

jorda rundt 
Dersom du planlegger. feriemm 

din i god tid er det i paksis ingen 
begre-ger p& hvor du kan dra 
Fentik Nina Wathne R~nndchiv p& 
xeisekcnitmt iNorbatt, k q  skaffe deg 
turer til alle verdenshjgrner. 

God planlegging er nØlcice1oPd for 
en veilykket ferie. Demm reisekon- 
tofet f0r inn ditt Ønske en &ed e h  
to fmdu skaldra,h de sjckle flere 
altemativ&, og f~ftricn din i boks selv 
om det i fbrste omgang seg at fly 
og hotel@ er fullbooket. 

- Et godt M tii de som skal velge 
fe r i ed  og reiseruter o il ta kontakt 
.med riefEaper og andre Sem tidligere 
har valgt det samme reisemslet, mener 
Nina W h e  RØnnekleiv, I l~pet av 
juni vil hun mise nmdt til aile N0rbat.t- 
pdjmer fm & orientere om d g h z -  
ter og begraminger i fejnihlgtt. 

f~ lge  bestemmelsene til punkt og 
prikke* 



1 Skreddersydd 
1 Indian Bush 

Indian Bush. Navnet p i  1 atuidardunifbrmen i UNIFO, 
gir eksatiske issasiasjoner W 
trope-hatter , og safarier 
under fjerne him-melstr~k. 
Illusjonen brister imidlertid s& 
snart du har p ~ v d  antrekket. 
Buksebeina er bver for seg 
store nok til L romme begge 

F l i v n  Annr GIVMM SM- BN-~  j barn hin,  og lonmer sitter heller 
 gr!^ XXV. (Fem: oh & k g )  ikke der de skai. 

L~sninaea er en skreddersydd 
~n& B&. ~orbatts egen sydame 
Soumaya Rassy, eller andre sivile 
skreddere fikser jobben for deg. 
Soumaya Rassy er ansatt som Norbatt 
sydsme. Hun syr p& merker og kutter 

- Hos oss fBr du bwt alt unntatt 
Indlan Bush-uniforma. Femi% Anne 
GroMeandskalholdestyrpam- 
jonsde-popt i Ebl es Sqi. Depatet 
dmffa også det mem av f 0 ~ h . k ~ -  
matmie11etmgSrmadriidriftmaiv 
wjonen* 

-For at depotet s i s a i h  drives p& 

baksebein og skjorteemer gratis* For 
m effektiv mite. m8 vi ha et system pi g , f -  s w e ~ y d d *  m& du ot 
innbfltet* KPA o&! B har bylisdag p i  5 doM pr. par. 
o ~ i m ~ ~ ~ o g B N S t ~ ~  1 tjen verne inmykicspedoden har 
byttemy ~ A 1 ~ - ~ t ~ o g ~ ~ -  Soumaya svært mye i @&e. Derfor 
tigiherltpAataltfofh&stmerieU b&p~&fll40t,h-& 
--gie~om~offf~~ 1~gbndav~s l laandnrs iv ikm 
enkeite kompanlene, si& hand om sltrPddeajobm. De eksaa 

ktmmkne ved & gjØre pfi denne .- .. . . . mamermininaaie. 
Leavepuuer i Norbatt 2 uker: 29. mg - 11. sept. Du flir utdelt to bukser og tre 

Pullje 1 1 uke: 12. sept - 18. sept skjorter av typen Indlan Bush. 

3 ukm4.jull-24. juli 
2 W 4 . j U l i -  17.w PuUe 4 (12 februar)" 
1 uke: 18. juli - 24. juli 3 &er: 26. sept - 16, o h  

2 uker: 26. sept. - 9, okt. 
W e  2 1 uke: 10. okt. - 16. oh, 

3*1.aug-21.ang 
2ukor: Laug-14.axig Pulje 5 (19 mars) 
i uke: as. sag - 21. mg 

3 rilter: 24. okt. - 6. nov. 
W@ 3 1 ulre: 3 1. okt. - 6.nov. 

3 29, mg. - 18, w 
: 



Penger 
tjent ... 
PX-ene i UNIFIL har et stort vare- 
utvalg. Mye er billig, og det meste 
er fiktende. FØr du begir deg inn i 
dette handlingens mekka er det et 
par tammelfingerregler det kan 
være nyttig A ta med seg. 
Regel no. l : En dollar er ikke = 1 
hone. 
Regel no.2; Penger spart er ikke 
nadvendigvis penger tjent. Under 
mottoet penger spart er penger 
tjent, vil det ikke være noe problem 
å handle seg t .  millionær i Libanon. 
Problemet er bare at det du ikke 
bruk for, har du ikke bruk for, 
uansett hvor billig det er... 

TIRSDAG 

ONSDAG 

FREDAG 

SØNDAG 

har 
PX-en i Norbutt kan f~ste med et stort vareutvalg, og Dag Hanadal, Gunn- 
hild Kdsu og Arne Kiliines vil guide konf.XXV giennom varejungelen, 
(Foto: Ola Solvang) 

NMC Pay master Posteks- Post- Spise- Befals- Soldat- 
m i s j o n  avgang messe messe messe 

0980-1 100 1230-1 330 0700 0600-0645 2000-2200 2000-2200 
MANDAG 1500-1 6PO 1730-1 900 STENGT (avgang) 1200-1300 

1600 1700-1745 
(ankomst) 

0900-1 1 00 1230-1 330 1500-1 600 0600-0645 2000-2200 2000-2200 
1730-1800 1730-1 900 (Kpkontor) 1200-1 300 

1 700-1 745 

0700 0600-0645 2000-2200 2000-2200 
STENGT STENGT STENGT (avgang) 1200-1300 

1600 1700-1 745 
(ankomst) 

0900-1 t00 1230-1330 0600-0645 2000-2200 2000-2200 
TORSDAG 1500-1 600 1730-1 900 STENGT 1200-1300 

1700-1 745 

0900-1 1 Q0 1230-1 330 1000- 1400 1400 0600-0645 2000-2200 2000-2200 
1730-1800 1730-1 900 ( P o s ~ ~ ~ I I  (Avgang)) 1200-1300 

fra Norbatt) 1 430 1700-1745 
(ankomst) Pd tirsdag er det 

1000-1 130 1230-1400 0600-0645 2000-2300 2000-2300 Kp.kontoret som 
STENGT 1200-1 300 har postekspeder- 

1 700-1 745 ing. Da fdr du ikke 
0800-1 l O0 2000-2200 2000-2200 nevet penger 

STENGT 1700-1 800 tant- kort, postan- 
(Vafler) vis-ninger mm.) 



Gå ikke glipp av bibelturen 
Feltprestene i Norbatt og 

Normaintcoy anangerer Bibelturer til 
Israel, En ny gruppe reiser ut 
annenhver .uke, men 'dette kan 
selvfølgelig kollidere med besek og 
ufomtssqe hendelser. Da vil man 
forsØh 4 avvikle turene i andre uker, 
forteller feltpresten i Norbatt, Gqir 
Gundersen. 

Nærmere opplysninger får du ved å 
fglge med på bataijonsordrer og 
VUPIR'ene, Turen g!Lr rundt 
GenesmtsjØen, til Jailco, Masada- 
fesølligen og DBdehavet. Der blir det 
en stopp for ti bade. FØrste kveld 
besoker gruppen reatuarant 
Mmakesh i Jerusalem, der 

magedansere står for 
underholdningen. Gruppen bes~ker 
stedene man kjenner fra bihihistorien 
i Jerusalem og BetIehem. Reisen går 
ogsålangs den krraelske kysten og til. 
Cresarea og Nasaret. Det kjgres i en 
sivil *&tbuss. 

Feltpresten i Normaintcoy, 
Christian Brodtkorb forteller at turen 
deres kjeres i en p-&rs .militær 
buss. Turen g&r til Jerusalem, 
Bedehem, Dødehavet, Masada og 
J e W e r n  igjen. Også her blir det 
stopp for %bade i Dwhavet. 

PB begge mene blir det anledning 
tii li handle guli, smykker, skinn og 
souvenirer i gamlebyen i J&em. 

Arrangflrene kjenner forretninger der 
det aldri er tvil om varenes kvalitet. 

Bibelturen i Norbatt koster 170 
dollar. Deltagere melder seg p& 
gjennom sin Kp. ass. NMC's 
bibelturer e r  ogsa beregnet pa 
personeli i Naqura og FMR. Også 
Norbiitt's personellkan være med hvis 
det er plass. NMC's bibeltur koster 
155 dollar. Velferden i Tibnine tar 
imot phelding. Prisene inkludere 
overnatting på hoteller av god 
standad, nesten alle måitider og,#ie 
inngangsbillemr. Bibelturene f&@ 
p& tjenestedager, du bruker altsa ikke 
opp leavedager. 

Hver tirsdag morgen 
og formiddag er det 
arabisk marked pa 
markedsplassen Souq el 
I(;hane nedenfm4-25 CP 
i Norbia. Fpir klokken 
er seks stamr handelen 
med levende dyr og 
s2akting på stedet. 

NOR- Velferd 
BATi PX Postkontor Spisesal Post Reiseoff Ludvig Bar Guds- 

Paymaster Idrettsoff servering tjeneste 

0900-1230 0800-1 130 0600-0700 0730-1 130 0930-1300 
MANDAG 1530-1800 1430-1 600 1 130-1 230 1730 1430-1 700 1430-21 00 

1700-1 800 (ank.: 1800-1 900 
(utekp) 

0900-1 230 0800-1 130 0600-0700 0630 0730-1 1 30 0930-1 300 
TIRSDAG 1630-1 900 1430-1 600 1 130-1 230 (avg.: 1430-1 700 1430-21 00 

1 800-. 2000 1700-1 800 

0900-1230 0800-1 130 0600-0700 0730-1 130 0930-1 300 
ONSDAG 1 530-1800 1 430-1 600 1 130-1 230 1730 1430-1700 1430-21 O0 

1700-1 800 (ank.: 

0830-1 130 0600-0700 0630 0730-1 130 0930-1300' Soldatlag 
TORSDAG 1530-1800 1430-1 600 1 130-1230 (avg.; 1430-1700 1430-21 00. has prest 

PX6n anmoder per- 1800-2UOO 1800-1 900 1700-1800 1800-1 900 1 930 
somfl i EbeI t9 Soqi om d 
hundle utenunt w?&? re- 

( u ~ P )  
0900- 5230 9830-1 130 0600-0700 0730-1 1 30 0930-1 300 

s e r v e r i f ~ o t ~ t e ~ ~  FREDAG f 530-1800 1430-1 600 1130-1230 1730 1430-1 700 1430-21 O0 
pd mandag @g torsdag 1700-1 800 (ank.: 

kveul. Veverdelt, re- 
0900- 1400 0830-1 i 30 0600-0700 0730-1130 0930-1300 isebntoret og idrenson- wRDA~ 1300-1 400 1 130-1 230 1 300-1 400 1 430-21 00 

tomt opplyser at de gjerne 1 700-1 800 
stilkkr opp u&wm dpni~g-  
stidene for ate-kom- STENGT STENGT 0900-1200 0630 STENGT STENGT 
paniene hvis@& ringer SONDAG 1700-1800 (avg., 

1830-1 900 



Mandag I Tirsdag I Onsdag 
0545: Morgen- 

sending. 
0800: Nyheter fra 

Norge. 
0810: Musikk. 

1900: Kvelds- 
=ding, 
Ønsker / hils- 
ener. 

2Wk Nyheter fra 
Norge. 

2015: Kvelds- 
=ding fon- 
setter. 

2200: Musikk 
frem til mor- 
gensending. 

0545: Morgen- 0545: Morgen- 
sending. siending* 

0800: Nyheter fra 0800: Nyheter fra 
Norge. Norge. 

08 1 0  Musikk. 0810: Musikk. 

1600: -0- 
gram fra 
Irland. 

1800: Musikk, 
1900: Kvelds- 

s-g, 
Ønsker / hils- 
ener. 

U)o: Nyheter fra 
Norge. 

201 5: Kvelds- 
sending fort- 
setter. 

2200:iMusikk 
frem til mor- 
gensending. 

1800: Musikk, 
1900. Kvelds- 

sading, 
Ønska /hils- 
ener. 

200: Nyheter fra 
Norge. 

20 15: Kvelds- 
sending fort- 
seuer. 

2200: Musikk 
frem til mor- 
g-ng* 

I Torsdag 
0545: Magen- 

sending. 
0800; Nyheter fra 

Norge. 
0810: Musikk. 

1500: Ønskepro- 
m fra 
kland. 

1800: Musikk. 
1900: Kvelds- 

sending, 
gmsker / hils- 
mer. 

Nyheter fra 
Norge. 

2015: Kvelds- 
sending forr- 
setter. 

2200: Musikk 
frem til mor- 
gensending. 

Fredag 
0545: Morgen- 

sending, 
0800: Nyheter fra 

Norge. 
OS 10: Musikk. 

1800: Musikk. 
1900: Kvelds- 

sending, 
koalauanser. 

2000: Nyheter fra 
Norge. 

201 5: Kvelds- 
sending fon- 
setter. 

2200: Musikk 
fiem til mor- 
gensending. 

L~rdag 
0545: Morgen- 

sending. 
0800: Nyheter fra 

Norge. 
0810: Musikk. 

1800: Musikk. 
1900: Kvelds- 

sending, 
Ønsker / hils- 
ener. 

2900: Nyheta fra 
Norge. 

2015: Kvelds- 
sending fort- 
serter. 

2200: Musikk 
frem til mor- 
gensending. 

Søndag 
0545: Musikk 

0800: Nyheta fra 
Norge. 

08 10: Musikk. 
1200: Irsk 

1906; Kvelds- 
-g, 
Ønsker / hiis- 
.e€. 

m: Nykm fra 
Norge. 

201 J: Kvelcis- 
sendhg fort- 
selter. 

2200: Musikk 
frem til mor- 
gensmiing. 

Derte er en liste over radi- 
wtasjm som sender nyheter og 
aktuelle programmer pB engelsk. 
fransk eller skadmviske sptgk. 
Det er opp til lytterne B finne ut om 
sendetider og frekvenser smnrner 
med det oppgitte. 

BBC World Service: Reles- 
tasjon p!i Kypros sender nyhets- 
bulletiner eller nyhetssammen- 
Qag hver hele timc fra 0500 til 
0100. MellombBlge 1323 khz, av 
og til 639 h. 

Kypros: Nyheter hver time. 
mellomWlge 603 Wiz eller FM 
951 mhz* 

Rndio France: Suidinger p& 

kortbglge 21 620 khz kl. 0640, 
17620 khz kl. 1315,9559 khz kl. 
1800. 

Radio Lebaam: Beinit, sen- 
ding p4 meImMlge 990 khz og 
FM 96.2 eller 96,4 mhz kl.1715, 
sending på meliombglge 836 og 
989 khz. Ogd konwlge 6550, 
6212eller6233khzkl.l100,1300, 
1900,2WY1. 

V o b  of Lebanon: Syrisk, mus- 
limsk, sender p8mellomb8lge 873 
khz kl. 1100,1515,2015. 

Radio F m  Eebsnon: F h -  
gis4 kristen, sending pA mellom- 
M1ge 963 khz kl. ,1030, 1420, 
1945. 

Voia d Peopie, B e h g  Send- 
ing p4 mellombalge 1200 k, kl. 
1300. 

Israel Radio: Sending mel- 
IombØIge 576,1170 og 1458 khz, 
nyheter kl. 0700, 1300, 1700, 
2000. 

Radio Jordan: Sending FM 
91,O tnhz hele dagen, kortbØIge 
9560 Miz kl. 1700 - 1930. 

Syria: Sending p& kortb0l- 
ge11625 khz Id. 1400. p4i 7455, 
9635, 12085 eller 17825 khz kl. 
2030-2400. 

Egypt: Sending FM 97.0 
mhz kl. 1430,2000, Radio Cairo 
rnellomMlge 774 og 1107 kbz. 

Voim of America: Sending p4 
mellomb8Ige 1260 khz, km-b0Ige 
9600 eller 9700 kz, smdinger kl. 
0500,0809,1700,1730 og 2300. 

Volos of Hope: Sending pf4 FM 
104,5 mhz og rnel20111bBlge 945 
khz, hver halvtime. 

Radio MallsH: SWEDCON I 
UNIFIL, sending pB FM 104,s 
mhz hele d0gnet. 

Utenlandssendingen fra NRK, 
Radio Norway In temat id :  Sen- 
ding pA meIlom-b0lgcl314 khz 
ici.1800mandag tilfredag.Seudin- 
ger pB forskjellige kartb8lgc-fre- 
kvenser h v a  hele timc. Ny fre- 
kvensliste fire ganga i ilres 





Morsomme småkryp 
I Camp-Seorpio blir de holdt som kjaeledyr, oss FN-soldater. Slanger, skorpioner og 
men det er langt fra noe kjælent med bittet til pendere kryper rundt under senger, i 
Skorpionen. Den gule er klart farligst, mens andre lure steder der vi uforvarende kpi~ncrte 
den svarte heldigvis er vanligst. ~aunaen i dem..... , !  . 

Libanon har en rekke overaskelser i vente for I. 

Alt håp er imidlertid ikke ute selv om 
det værste skulle skje: At du blir bitt av 
den farligste slangen, Palestinlan Vi- 
per. Slangen kan bli om til 160 cm. 
lang. Fargene kan variere, og mØnste- 
tet p i  ryggen er uregelmessig oppdelt. 
Bittet er ofte dobbelt (4 småsår), og gir 
hurtig hevelse og blåfarging av huden. 
Det er viktig å holde seg i ro etter slan- ' 

gebitt. Hev den skadde legemsdelen, 
og bind om overfor bittet slik at vene- 
blodet stoppes. Pass aLiikevelpå at det 
fglbar puls. SpjeIk bittet, og gi pasien- 
ten tre ormetabletter. Den som er blitt 
bitt bØr komme seg raskt t3 lege, &t er 
imidlertid ikke fbe pil ferde f ~ r  etter 2- 
3 timer. 

Stikk fra skgpioner er sjelden like 
ille som slangebitt, men ogisa her &r 
man gjennomfØre de samme tiitakene 
som for Paleainian Viper, bartsett fra 
at det hulder med to i stedet for tre 
ormetabletter. Det kan ogs6 være hen- 
siktsmessig å gi lokalbedprvelse i såret 
for 8 hdre de intense smertene fra 
linet. 

Skolopender-skorpionen er en an- 
nen artig liten sak. Skjgnt liten og 
liten ... Den kan bfi opptil l5 cm. lang. 
Skolopenderen er atlikevel mer s h k -  
kingytende enn duekte farlig. De biter 
seg fast i huden med alle beina (klør), 
og det verste du kan gjgre hvis det 
slnille skje, er å forsgke il riste den av. 
Da blir alle kl$m sittende! igjen i 

Festlige smdkryp. Fenrik Rune Buwrrp med etprnkteksempiarav 
penderskwpion, Legg merke ~l kl@me. Det vi& neppe vari sarlig 
df& tiem dypt inn i vattet pd seniaive Iegem&h (Pao: l p  LenU) '1 
kjøttet, og det kan være en omstendig retningshj ene som for skorpiaMck. 

U 

prosess å fjerne dem. Opptre kaldt og Ellers er et meget godt råd, &+#h 
rolig, og finri frem ei flaske med sterk dnikke av bokser fgr du har fawhset 
sprit, og hell vesken over dyret. Etter deg om at det ikke ligger 
noen drammer vil det salige krypet dra og bader i den le 
ut HØme og gi opp. bie/vepsestild< i halsen km v**- 

Det finnes også morsomme insekter kelig farlig. 
som flyr. Bade bier og veps (særlig 

%Z 

kvempevepsen Hornet) kan gi verken- 
de stikk. Blir du bitt av den sistnevnte 
kan &t være lurt f l  følge de samme 


