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Nyhetsbrev sommeren 2011

Tradisjonen tro gikk årets natteravnkonferanse og årsmøte av stabelen i Bergen i 
mars måned med rekordmange deltakere fra grupper over hele landet. Konferansen 
var lagt opp som en arbeidskonferanse med tre temabolker som deltakerne deltok 
på puljevis. Evalueringsskjemaene fra konferansen viste at dette fungerte godt selv 
om det aldri blir nok tid til diskusjoner. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på fore-
draget om rekruttering der Røde Kors delte verdifulle erfaringer med oss.

Natteravnkonferansen har blitt en viktig møteplass hvor vi får samlet et representa-
tivt tverrsnitt av natteravngruppene i Norge til diskusjoner og erfaringsutveksling. 
I år var kanskje de viktigste diskusjonene knyttet til revisjonen av de etiske ret-
ningslinjene som utgjør natteravnbevegelsens felles verdigrunnlag og som definerer 
både hvem og hva vi som natteravner er. De reviderte retningslinjene ble vedtatt på 
årsmøtet og ligger vedlagt nyhetsbrevet. 

En travel vårsesong ligger snart bak oss, og rapporter fra hele landet viser at det er 
behov for oss natteravner. Både på småsteder og i storbyene er vår tilstedeværelse 
viktig for å skape trygge og gode møteplasser for barn og ungdom. Det handler om 
å bry seg. 

God sommer!

Hei Natteravner!



Hvordan har det gått?
I nyhetsbrevet i vinter fortalte vi om hvordan det hadde 
gått med noen av gruppene som startet opp eller ble 
reetablert i 2010. Her kan du lese om flere av gruppene.

Lindesnes 
- Vi startet opp 1. mai 2010 og gikk til 26. juni, sier 
Melvin Kleiven, leder av Lindesnes Frivilligsentral. Frivil-
ligsentralens kontor i Vigeland sentrum har vært base, 
og her har ravnene blitt servert kaffe og kjeks. På fre-
dagskveldene var det foreldre til ungdommer i 9. klasse 
som var natteravner. Ravnene gikk på tettstedene Vige-
land og Spangereid i Lindesnes kommune og var også 
innom to friområder der mange ungdommer samles. 

På lørdagskveldene gikk foreldre til ungdommer i 
10. klasse i nabokommunen Mandal med ca. 13.000 
innbyggere. Her møtte natteravnene opp på politi-
stasjonen og fikk informasjon av politiet om kveldens 
opplegg.

- Vi hadde noen utfordringer med innkallingsrutiner og 
oppmøte i fjor, sier Kleiven, men nesten alle ravninger 
ble gjennomført på en positiv måte, så ordningen vi-
dereføres i år både i Lindesnes og i Mandal. Til vand-
ringene i Lindesnes innkaller vi nå åtte foreldre hver 
kveld, og disse fordeler seg mellom flere steder. Første 
ravning i år var fredag 13. mai. 

- Det var stille og rolig i fjor, og foreldrene gav tilbake-
melding om at de hadde hatt det hyggelig på samlin-
gene. Vi håper derfor at de er positivt innstilt også i år, 
avslutter Kleiven. 

Kirkenes
Gruppen sliter dessverre med rekrutteringen. De gikk 
noen helger i fjor sommer og et par helger i julebords-
sesongen. 

- Vi bor i en hyttekommune, og folk reiser bort i hel-
gene, så da høsten kom, var det nesten helt umulig 
å få foreldrene ut i gatene, forteller Sandra Asmyhr i 
Frivilligsentralen. 

De har vært på foreldremøter og fått hjelp av lokalpres-
sen til å skrive om ravningen i håp om å bedre rekrutte-
ringen. Lokale lag og foreninger har også fått fore-
spørsler om å dekke enkelte helger, men så langt har 
de ikke lykkes så godt som de skulle ønske. Gruppen 
har imidlertid ikke mistet motet, og natt til 1. mai var 
de ute og vandret og håper nå på en ny vår med bedre 
oppslutning. Asmyr understreker at de har et veldig 
godt samarbeid med ungdomsklubben ”Basen” og med 
politiet. 

Har gruppen din Profil? 
På landskonferansen var hjem-
mesiden vår et av temaene, og 
profilløsningen ble diskutert. En 
del grupper har nå opprettet 
profil og bruker den aktivt, og vi 
oppfordrer så mange som mulig 
til å gjøre det samme. 

Fortell andre om gruppens akti-
viteter! Gjør gruppen din synlig! 

Brukernavn og passord får du 
ved å sende e-post til  
post@natteravn.no

Reviderte etiske  
retningslinjer 
De første etiske retningslinjene 
ble vedtatt av Natteravnenes 
landskonferanse i 2001.  
Retningslinjene utgjør natte-
ravnbevegelsens fundament og 
skal gi alle gruppene en felles 
forståelse av hva natteravnene 
er og hvordan vi skal opptre. 

Etter å ha virket i 10 år, så Nat-
teravnrådet behov for å justere 
og presisere noen av punktene. 
De la derfor frem et forslag til 
reviderte retningslinjer på lands-
konferansen i Bergen i mars, og 
disse ble diskutert med stort 
engasjement i de ulike arbeids-
gruppene. På bakgrunn av dette 
ble det gjort mindre endringer i 
noen av de foreslåtte punktene. 

For å styrke bevisstheten om-
kring de etiske retningslinjene, 
oppfordres alle til å gjøre seg 
kjent med dem. 

Heng opp plakaten godt  
synlig der gruppen møtes!



Natteravnrådet er et rådgivende organ 
som har som oppgave å fronte og fremme 
natteravnbevegelsens interesser. Det 
første rådet ble valgt i 1995 og har siden 
den gang bestått av åtte representanter 
inkl. varamedlem. Under årsmøtet i Bergen 
ble det besluttet å redusere antallet råds-
medlemmer til fem personer samtidig som 
man flagget en ambisjon om et mer aktivt 
rådsarbeid. Målet er at et redusert antall 
medlemmer lettere skal kunne samkjøre 
seg, og at hvert rådsmedlem mer aktivt 
skal engasjere seg i sin region. - Min vi-
sjon er et aktivt råd som bidrar til å spre 

natteravnideen over hele landet, sier Bjørn 
Nordstrand, leder for Natteravnrådet. - 
Selv om natteravnarbeidet står sterkt over 
store deler av landet, er det også områder 
som har vesentlig lavere aktivitet. Hvis vi 
som rådsmedlemmer kan bidra til å mobi-
lisere til økt ravneaktivitet, er det noe av 
det viktigste vi kan bidra med. 

For perioden 2011-2013 består rådet av 
Bjørn Nordstrand, Liv Andresen, Monika 
Tofte, John Daniel Solhaug og Ednan 
Kerim.

Natteravnrådet 2011-2013

Fra venstre: Monika Tofte, Liv Andresen, Bjørn Nordstrand, Ednan Kerim og John Daniel Solhaug.



Nye natteravngrupper
Frosta
I Frosta, nord for Trondheim, ble det i januar etablert 
en ny gruppe etter et tverrfaglig samarbeid innenfor 
kommunen. På et informasjonsmøte ble 13 engasjerte 
ungdommer og voksne rekruttert til ravning, og de gikk 
sin første runde 26. mars. De vil gå ved spesielle ar-
rangementer og på dager de vet ungdommene er ute. 

Årstad
Oppvekstmiljøet for barn og unge i Årstad bydel i 
Bergen utviklet seg i negativ retning, og FAU ved 
Gimle skole tok derfor initiativ til et samarbeid mellom 
bydelens skoler og kommunens oppvekstetat. Dette 
resulterte bl.a. i natteravngruppen Årstad som startet 
opp 11. mars. 

Kvelde
Kvelde er et lite tettsted langs Numedalslågen, og med 
hjelp fra Kvelde Vel er det nå ravner ute og går annen 
hver lørdag og ved spesielle arrangementer. 

Tinnheia
Natteravnene Tinnheia ble startet i vår etter initiativ fra 
Tinnheia Vel i Kristiansand kommune. 

Fusa
I Fusa i Hordaland ble det etablert en gruppe som star-
tet vandring 16. mai. Gruppen skal ha tilhold i Eikeland-
sosen og vil primært gå natteravn når det arrangeres 
ungdomsfester i bygden. 

 

Vi ønsker alle de nye gruppene velkommen i natteravn-
bevegelsen og lykke til med ravningen! 

Natteravnene 
Tryg Forsikring 
Postboks 7070  
5020 Bergen

Telefon: 55 17 18 55 
E-post: post@natteravn.no

Profilen 
Navn: Ednan Kerim 
Gruppe: MC-ravnene Laksevåg
 Natteravnrådet

- Hvorfor engasjerte du deg i 
natteravnene?

Jeg har lyst å bidra til beste for 
samfunnet. Med mitt lille enga-
sjement ønsker jeg å medvirke til 
et godt og harmonisk oppvekst-
miljø for barn og unge. Min 
deltakelse som innvandrer kan 
synliggjøre mangfoldet i Norge

- Er det noe du brenner for?

Ja, det er mye jeg brenner for. 
Jeg ønsker med min deltakelse 
i natteravnene ute i gatene på 
kvelds- og nattetid å virke for et 
harmonisk samfunn. Uten vold 
og utrygghet. Å skape trygge 
offentlige rom. Jeg vil medvirke 
til at ikke-etniske nordmenn 
engasjerer seg og blir mer synlig 
i frivillige organisasjoner som bi-
drar til et positivt og harmonisk 
samfunn. 

- Hva skjer hos MC-ravnene 
Laksevåg?

Vi møtes hver fredag før kl.20:00 
på Invisibel MC klubb. Når vi 
er mer enn to, kjører vi etter 
oppsatt plan til steder hvor 
ungdom samles eller søker de 
plassene ungdommene er. Vi 
kan også ringes for assistanse 
til andre nattravngrupper. Når vi 
treffer ungdommene, stopper 
vi og tar initiativ til en hyggelig 
samtale med dem for å gi dem 
trygghet evt. hjelp. Vi ønsker å 
være et godt voksent forbilde.


