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Hvad er Natteravnene? 

• Natteravnene er med til at skabe øget social værdi, gennem omsorg og 
forebyggende indsats. De er desuden medvirkende til øget livsglæde, trivsel og 
integration for børn og unge i det offentlige rum - med fokus på børn og unge i 
en udsat position. 

 

• Indsatsen udføres af ganske almindelige frivillige voksne, helt uafhængig af 
baggrund, som vælger at tage et medansvar for udviklingen i deres lokalområde. 

 

• Natteravneideen er unik, idet den kan beskrives som et franchisekoncept til frivillige, 
som på lokalt plan ønsker at medvirke til at skabe tryghed, især for børn og unge, 
gennem en ansvarlig, omsorgsfuld og forebyggende synlig tilstedeværelse i 
det offentlige rum og i nattelivet. 

 



Natteravnene i Ry 

• Natteravnene blev stiftet i 1998, som en frivillig landsdækkende social organisation.  

 

• Natteravnene Ry blev stiftet i 2006 

 

• Natteravnene færdes altid i hold på tre med deltagelse af både mænd og kvinder i de 
karakteristiske gule jakker. 

 

• Natteravnene er uafhængige af køn, alder, religion, politik og etnisk oprindelse. 

 

• En Natteravn deltager typisk 5 - 10 gange om året. En tur varer normalt 3 - 4 timer. 

 

• Natteravnene i samarbejder med SSP og Politi. 

 



De 5 gyldne regler 

Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder 
o.lign. - men tilkalder professionel hjælp om fornødent. 

 

Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med 
deltagelse af begge køn og forskellig baggrund - også etnisk. 

 

Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus eller tog)- aldrig 
inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker. 

 

Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ - 
men uden at yde egentlig rådgivning. Det overlades efter situationen til professionelle i 

det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte. 

 

Natteravnene hjælper "forulykkede" børn og unge - helst gennem deres venner og 
familie. Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud 



Noget for dig? 

Lars Janke 
 Tlf. 40 54 04 40 

Mail: lj@kenstorkoekken.dk   
www@ry.natteravnene.dk


