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Takk for innsatsen!
I hdnden har du na et personlig minne fra den tiende norske FN-kontigenten i UNIFIL. Vi haper

ogsa du har mange og gode minner fra tjenesten i denne perioden.
For UNIFIL har det wert en forholdsvis rolig tid og det er grunn ti! a minne om at dette henger

n(Jye sammen med det arbeid avdelingene og den enkelte utf(Jrer.

Som kontigentsjef for de norske styrkene er det gledelig a konstantere at innsatsen og arbeidet ute
ved de enkelte avdelinger og posisjoner har gatt meget bra. Vi har ogsafatt klare signaler fra UNIFIL's
ledelse - ved jlere anledninger - om at °nordmennene utf{)rer tjenesten pa en svcert tilfredsillende
mate.

Boken du na har i handen inneholder omtale av de mange og varierte sider ved tjenesten her nede.
Spesielt vi! vi imidlertid rette oppmerksomheten mot den del som er viet UNIFIL's historie. I
mars i ar var det fem ar siden styrken ble opprettet. lkke minst nordmennene var sterkt representert
i denne fasen. Foruten inJanteribataljonen og verkstedkompaniet hadde vi da ogsa et feltsykehus og en
helikopterving.

TaUet pa nordmenn som har tjenestegjort her nede er na kommet opp i 8.964. Det er med andre ord
svcert mange hjemme som har gitt et personlig bidrag ti! fredsarbeidet i S{)r-Libanon. Sammen med
familie, ncere venner, politiske og mi!itcere myndigheter er derfor en stor del av det norske folk "person
lig" engasjert i at UNIFIL's Jredsarbeid skal vinne frem.

Vi haper aUe at dette skallykkes og at Libanon igjen kan bli ett land hvor libaneserne i samarbeid
kan utvikle et samfunn ti! beste for aUe libanesere.

Med denne hi!sen takker vi hver enkelt for innsatsen og {)nsker neste kontigent lykke ti!.

Oberst BIRGER GUNV ALDSEN
(t.o.m. 20. februar)

Med vennlig hi~en
NOReO

Oberst ERLING HOEM
(fo.m. 21. februar)
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slik det skal v(I're pa disse breddegrader.
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KAD/tvI, 22 ar og fra Gr!lllgedal i relemark.


