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FRAVÆR AV STAVANGER RØDE KORS I JOSDAL 
 

Varde Velforening og Stavanger Røde Kors Hjelpekorps har et samarbeid som strekker seg tilbake til 

1960 tallet. Røde Kors hytten ble satt opp av to anleggsbrakker som det ble satt tak på. Dette arbeidet 

ble gjort på dugnad av medlemmer i Varde Velforening. Røde Kors Hytten ble så stilt disponibel for 

Stavanger Røde Kors Hjelpekorps mot at den ble bemannet i vinter- og påskeferier. 

 

 

 

Vi har gjennom årene støttet dere på ulike måter. I 1994 overførte vi, Røde Kors Hytten til dere. Dette 

vederlagsfritt. Seks år senere, i 2000 brukte vi 15.596,- kroner for å fikse taket på Røde Kors Hytten. 

Vi støttet dere med en GPS, slik at det skulle være lettere å finne frem til rett hytte. Dette har 

selvfølgelig blitt gjort for å hjelpe dere til å opprettholde aktivitet i Josdal. 

 

Under årsmøte til Varde Velforening den 29. januar 2015, var representanter fra dere svært positive til 

fremtiden i Josdal. Det ble fortalt om planer for oppussing av hytten og økt tilstedeværelse i Josdal. 

Dette ble bekreftet gjennom vinteren, med at vi flere helger kunne hilse på Røde Kors medlemmer 

utenfor Røde Kors Hytta og ellers i terrenget. 

 

Vi mottok følgende e-post den 3. september 2015. 

Emne: Hjertestarter 

Hei 

Jeg ville bare undersøke om dere har kjøpt inn den hjertestarter som 

henger på hytte veggen til Stavanger Røde Kors, eller om den 

tilhører oss. 

Så vil jeg med det samme få med dele at Stavanger Røde Kors har 

avvikler all vakt oppe i Josdalen, men vi jobber hardt med å skaffe 

nyet korps til å over ta hytten før snøen kommer. 

MVH 

 Stig Tangerås 

 Oprativ Leder 

 Stavanger Røde Kors Hjelpekorps 

 Mob:41248554 [1] 

I et lite avsnitt i på slutten av en kort e-post, avslutter dere et over 50 år langt samarbeid. Vi reagerer 

negativt på dette og ønsker svar på følgende spørsmål. 



 
 

 

 

Hvorfor velger dere å endre så totalt retning, i forhold til hva som ble informert om på Varde 

Velforening sitt årsmøte den 29. januar 2015? 

 

Hva gjør at dere velger å avvikle driften i Josdal, før et erstatningskorps er klare til å overta driften? 

 

Hvilke erstatningskorps ser dere for dere kan overta driften?  Og hvor hardt jobbes det med å få på 

plass en erstatter før kommende vinter sesong? 

 

Hva vil skjer med Røde Kors Hytten fram til et erstatningskorps overtar driften? Og hva om dere ikke 

lykkes med å finne et erstatningskorps? 

 

 

 

Varde Velforening sine medlemmer har ved flere anledninger dratt nytte av deres tilstedeværelse i 

Josdal. Denne situasjonen er derfor svært trist for oss, men håper at vi igjen vil se Røde Kors flagget i 

Josdal. 

 

 

 

Med hilsen 

Bjørn Sigve Storesund, for Varde Velforening 


