Hei, bli med som
Natteravn!

Test deg selv – er du en Natteravn?
Ja

Nei

• Er mellom 18 og 80 år?
• Trives blant mennesker?
• Har et positivt menneskesyn?
•	Har det som kalles sunn
fornuft?
•	Liker frisk luft og synes
mosjon er greit?
•	Har to eller flere fredager
eller lørdager til overs i løpet
av et år?
Fire ja eller flere?
Da er du mest sannsynlig den perfekte
natteravn!

Gatelangs siden 1990
En natteravn er en ansvarlig voksen
-utrustet med sunn fornuft og et positivt
menneskesyn.
Styrken ved Natteravnene er at alle i
utgangspunktet kan være natteravn!
Vi trenger alltid flere natteravner fordi
det er et stort behov for mennesker som
bryr seg om andre!

www.natteravnene.no

KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse:
Storgata 28, inng. Lybekkergata
Telefon: 23 00 21 20
E-post: post@natteravnene.no
www.facebook.com/natteravnene
www.natteravnene.no

www.natteravnene.no

Natteravnenes mål:

Har DU lyst til å prøve
deg som Natteravn?

•	Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle
aldersgrupper

NATTERAVNENE BESTÅR AV foreldre, single,
pensjonister, unge - alle slags mennesker som
har som fellesnevner at de bryr seg om sam
funnet. Mange grupper er organisert gjennom
ungdomsskoler, bydeler eller frivillighets
sentraler.

•	Å la voksnes tilstedeværelse dempe rus-, volds-,
og skadeverksproblematikken
•	Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig
å melde fra om alvorlige straffbare forhold

NATTERAVNENE ER EN FRIVILLIG
ORGANISASJON hvor voksne mennesker i
organisert form vandrer i lokalmiljøet på kvelds
og nattetid i helgene. Natteravnenes oppgave
er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget
på ideen om at dette i seg selv virker dempende
på vold og skadeverk.

•	Å utvikle naturlig kontakt mellom ungdom og
edru voksne

Vi skal også bistå personer som av en eller
annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg
selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det
offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene skal:

DU TRENGER IKKE Å KUNNE KARATE for å
bli natteravn. Du trenger ikke å kunne løfte
10 kilo i benkpress en gang. I stedet bruker vi
ord. Natteravnene griper aldri inn i voldssituasjoner, men observerer og tilkaller politiet ved
behov.

• Være tilgjengelige
•	Ikke opptre som B-politi eller utøve noen form
for myndighet
• Utøve et positivt menneskesyn

DU FÅR IKKE EN KRONE I LØNN, men derimot
kunnskap om byen og ditt nærmiijø, frisk luft,
nye bekjentskap - for ikke å snakke om god
samvittighet!

•	Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har
låst seg
• Utøve varsom verbal konfliktmegling

Ta kontakt med oss
i dag!
www.natteravnene.no

Fakta om Natteravnene:

www.natteravnene.no

DU TRENGER IKKE KUNNE FØRSTEHJELP, for
det lærer du av oss. Natteravnene tilbyr gratis
førstehjelpskurs til alle vandrere innenfor Oslo
og Akershus.

www.natteravnene.no

