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ForordForord

På de kommende sider kan du læse historien om tilblivel-
sen af et fantastisk engagerende og vigtigt samfundspro-
jekt, hvor tusindvis af voksne danskere trækker i gule jakker 
for at sikre trygheden for vores børn og unge.

Du kan læse historien om selve tilblivelsen af Natteravnene 
og om rødderne i organisationen. Du kan læse om de 
frivilliges fantastiske engagement, som stadigvæk er det 
bærende i Natteravnene, og du kan også læse om, hvor-
dan organisationen og organisationens omgivelser og 
målgruppe har udviklet sig igennem de sidste 20 år.

Vi håber, at du dels vil nyde den gode historie, og dels vil 
lade dig inspirere til selv at bidrage i en af landets mange 
foreninger, som vi i Fonden for Socialt Ansvar ser som livs-
nødvendige brikker i det danske demokrati og velfærds-
samfund.

Fællesskab er at passe på hinanden.

Forord 
THIT AARIS -HØEG
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KonceptetKonceptet

Natteravns-konceptet er enkelt: Helt almindelige voksne 
vandrer på frivillig basis og uafhængig af baggrund 
omkring i byernes natteliv. Ofte dér, hvor det går aller- 
mest vildt for sig. Ved altid at gå i hold af tre og bære 
Natteravnenes karakteristiske gule jakker, er de synlige  
og tilgængelige for alle, der har brug for hjælp. 

Det danske Natteravns-koncept blev stiftet i 1998, og er 
udviklet i samarbejde med Sverige og Norge. I dag er der 
Natteravne på gaden overalt i Danmark, Grønland og på 
Færøerne – samt i resten af Norden. 

Konceptet bygger på samarbejde mellem frivillige 
ildsjæle, private virksomheder og det offentlige, og er i 
frivilligverden kendt som det første franchise-lignende 
frivilligkoncept. 

Natteravnene medvirker til at øge trygheden i det offent-
lige rum, og er med til at sætte fokus på de problemer og 
udfordringer, der kan være i nattelivet. Natteravnene op-
lever mangt og meget, når de går i nattelivet ude blandt 
de unge, og bliver dermed også ofte førstehåndsvidner til 
nye typer udfordringer for de unge i natten. Det kan være 
kendskab til nye typer narkotika eller tendenser vedrø-
rende vold og generel opførsel, samt nye fest- og alkohol-
vaner blandt de unge. 

KONCEPTET

Natteravnene 
kan noget 
helt særligt
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TidslinjeTidslinje

TIDSLINJE
Daværende justitsminister  
Frank Jensen taler på Nat-
teravnenes første  
landsmøde for 10  
Natteravne-foreninger. 

Første årsmøde med  
formændene for  
Natteravnene.

1999

2000

Frivillig Natteravn 
nr. 1000 i Tilst.

Nye jakker til Natteravne i 43 byer.

Daværende statsminister Poul Nyrup  
Rasmussen holder åbningstalen til  
Natteravnenes årsmøde. Han siger:  
”I er smukke, I er dygtige, I gør en fantastisk  
indsats - det mener jeg og hele regeringen”.

Natteravnene kommer til Grønland  
og Færøerne.

2001

Korsør bliver by nr. 100  
med Natteravne.

Natteravnene i Danmark, 
Grønland, Norge, Sverige, 
Finland og Færøerne gik 
ud kl. 14.00 for at markere 
Nordisk Natteravne dag.

2002

Natteravnene bliver  
stiftet i Danmark.
Danmarks første 
Natteravne går på  
gaden i Helsingør.

1998

Natteravnene bliver en del af  
Fonden for Socialt Ansvar.

Natteravnene modtager som de  
første Den Konservative Samfundspris. 
Daværende økonomi- og erhvervsminister 
Bendt Bendtsen siger: ”Natteravnene er en 
slags skytsengle for vores børn og unge, når 
de færdes i nattelivet.”

10.000 motorcykler og 25 Natteravne  
åbner Bakken. En ny tradition er startet.

2003

Daværende undervisningsminister  
Bertel Haarder taler til årsmødet:  
”Det er en frivillig indsats, der skal til,  
og I skal insistere på at få lov til at yde den.

Natteravnene får nye jakker og T-shirts  
sponsoreret af Trygfonden.

Ritt Bjerregaard taler til formandsmødet:  
”Jeg er taknemmelig over, at der findes  
mennesker som Natteravnene”.

2005

Peter Mygind på årsmødet: ”Vi skal sige 
fra over for grænseoverskridende adfærd 
fra børn og unge”.

Natteravne forening nr. 200 bliver  
etableret af en nydansk kvindeklub  
på Nørrebro for kvinder, der vil være 
Natteravne i dagtimerne i hovedstaden.

2007

Daværende integrations-
minister Rikke Hvilshøj 
taler på formandsmødet: 
”Hvor Natteravnene er, er 
der mindre hærværk og 
mere ro og tryghed!”.

2006

Bestyrelsesformand for 
Fonden for Socialt Ansvar, 
Stig Kjerulf, til årsmødet: 
”Lad det 10. år blive det 
hidtil bedste i Natteravne-
nes historie”.

2008



8 9

TidslinjeTidslinje

Daværende statsminister Helle  
Thorning-Schmidt på landsmødet:  
”I har en helt særlig plads i mit hjerte.  
Det, I udfører, er uvurderligt, og I har  
min fulde støtte til jeres arbejde!”

Natteravne-foreninger i Nordsjælland  
indleder for første gang et formelt 
samarbejde om tilstedeværelse til  
gymnasiernes puttefest i Dyrehaven.

2011

DSB bliver  
hovedsamarbejds-
partner.

2009

2012

Inger Støjberg til Nordisk Natteravne 
Dag: ”I yder en vigtig indsats, som sparer 
de unge for ubehagelige oplevelser, og 
det er simpelthen guld værd". 

Natteravnene var sammen med andre 
frivillige organisationer inviteret til royalt 
haveselskab på Fredensborg Slot hos 
Regentparret.

Natteravnene mod-
tager Kronprinspar-
rets Sociale Pris.

2013

Start på samarbejde med  
Det Kriminalpræventive råd.

Samarbejde med Ældresagen 
starter.

To S-toge folieres med  
Natteravnenes logo, farver og 
telefonnumre og kører nu på 
banenettet i Storkøbenhavn

2010

McDonalds giver gratis mad  
og kaffe til Natteravne på tur.

Daværende økonomi- og 
indenrigsminister Margrethe 
Vestager på landsmødet: 
”Frivillighed betyder meget for 
vores samfund, og I er et af de 
bedste eksempler. Det er et 
fantastisk arbejde, I gør”.

2014

Tuborgfondet bliver ho-
vedsamarbejdspartner.

2016

Natteravnenes  
20-års jubilæum.

Natteravnene er for første 
gang officielle samar-
bejdspartnere til Distor-
tion i København.

Natteravnene modtager 
Venstres Frihedspris.

REMA 1000 bliver  
samarbejdspartner.

2018

Erik Thorsted, sekretariatschef  
for Natteravnene i Danmark,  
går på pension

2015
En kendskabsmåling af 
Natteravnene foretaget af 
Advice/Epinion viser, at 75% 
af unge mellem 15-24 år 
kender Natteravnene. Under-
søgelsen viser også, at 98% af 
forældrene til Natteravnenes 
målgruppe kender Natterav-
nene.

2017 Unge Ravne  
starter.

2019
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I 1997 begyndte Jørn Ole Jørgensen, daværende admi-
nistrerende direktør i forsikringsselskabet Kgl. Brand, at in-
teressere sig for, hvordan selskabets svenske ejer, Skandia, 
eksperimenterede med at organisere frivillige netværk, 
der skulle skabe mere tryghed blandt unge i Sverige.

Finanskoncernen Skandia havde fået en udpræget so-
cial profil, siden den i slutningen af firserne begyndte at 
tage ansvar for at finde løsninger på bandekonflikter og 
vold blandt unge, som prægede Stockholm. Det førte til 

Skandias stiftelse af ‘Idéer för livet’-fonden, 
som havde til formål at fremme sundhed og 
tryghed blandt udsatte børn og unge med 
forebyggelse som et bærende element.

I Sverige bevilgede fonden blandt an-
det penge til opstarten af ’Farsan och 
morsor på stan’ i 1989, og i 1995 blev 
Natteravnene etableret i Norge gennem 

Skandias datterselskab, Vesta.

Da Skandia i 1998 satte sit eget firmanavn på hoveddøren 
hos Kgl. Brand, ønskede topledelsen en tilsvarende social 
profil i den danske del af virksomheden. Det faldt naturligt 
for den administrerende direktør, Jørn Ole Jørgensen, 

Natteravnenes 
historiske 
vingesus 

HVORDAN NATTERAVNENE BLEV GRUNDLAGT

som også var af den opfattelse, at virksomheder som  
udgangspunkt burde tage samfundsansvar.  

Spadestik til en svensk kopi
I Danmark blev der på samme måde behov for en  
dansk ‘Idéer for livet’-fond, som både kunne være et 
økonomisk fundament for Natteravnene og sikre kvalifi-
cerede mennesker om bordet, der kunne omsætte mål 
til praksis. Jørn Ole Jørgensen kontaktede Erik Ove, 
daværende direktør i en af landets mest fremtrædende 
kommunikationsvirksomheder Jøp, Ove & Myrthu, og 
præsenterede ideen om at skabe en identisk platform, 
der kunne få Natteravnene på vingerne i Danmark. 

Erik Ove blev hurtigt nysgerrig på opgaven, fortæller 
han: ”Det, der tiltrak mig dengang, var muligheden for 
at få afprøvet at engagere danskere i noget, som de ikke 
fik penge for. I stedet for at vi skulle overlade alt til det 
offentlige, hvorfor kunne vi så ikke engagere folk på frivillig 
basis og sørge for, at de unge fik et sted at få hjælp? Det 
synes alle, der blev involveret, var en god idé. Der kom 
en række mennesker med, som alle sammen virkelig 
brændte for det. Blandt andre Søs Fenger, og jeg skal 
sjældent glemme den entusiasme, der udstrålede fra 
hende. Stig Kjerulf kom også til at spille en helt central 

rolle med drive og stort engagement. Det var en fuld-
stændig fabelagtig oplevelse at møde de her menne-
sker, som alle sammen var optændte. Det havde helt 
sikkert karakter af at være en bevægelse,” siger han. 

Han er ikke i tvivl om årsagen til organisationens mange-
årige succes: “Nu har Natteravnene eksisteret i så mange 
år og vist sig ikke at være en døgnflue. Jeg tror kun sådan 
noget lykkes, når dem, der engagerer sig, dem, der går 
ude på vejene, kan se, at det her det flytter sgu noget.”

Idéer for Livet er en realitet
Fonden ‘Idéer for Livet’ blev stiftet i 1998 efter det svenske 
forbillede, ‘Idéer för Livet’. Præcis som den svenske søster 
skulle den danske fond bevilge penge til projekter af so-
cial karakter efter ansøgning.

Erik Ove kendte den rigtige formand til at holde greb i 
fonden og sikre fremdriften i Natteravnene som fondens 
første projekt. Manden var Stig Kjerulf, erhvervspsykolog 
og partner i en nordisk konsulentvirksomhed. Han havde 
arbejdet med kriminalpræventive indsatser i en årrække 
og havde adgang til et netværk af beslutningstagere på 
højt niveau, der kunne sikre fondens økonomiske og kom-
petencemæssige ballast.

Ingen vidste helt, hvad de gik ind til, da de første  
tanker om Natteravnene som en forening begyndte at tage form 
for mere end 20 år siden. Men en ting er sikker – det er mange men-
neskers værk, at Natteravnene i dag fremstår som et enestående 
koncept, formstøbt af professionelle virksomhedsledere i kulissen 
og båret af flere tusinde frivillige i gule jakker på gaden. År efter år.

”Det, der tiltrak mig  
dengang, var muligheden 

for at få afprøvet at  
engagere danskere i noget, 
som de ikke fik penge for." 

Natteravnene er også tilstede ved byfester som Distortion.
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Stig Kjerulf: ”Det, der provokerede mig og fik mig til at 
sige ja til at være med, var noget, der dengang hed 
Guardian Angels. Det var unge, halv-fascistoide mænd 
med grønne baretter, som skulle beskytte unge piger og 
var voldelige i miljøet. Som humanist mente jeg, at det 
kunne gøres på en anden måde.”

Ligesom mange af de frivillige 
Natteravne på gaden er han også 
forælder. ”Jeg havde selv tre teen-
agebørn og vi var meget bekymrede 
for dem. Der var rockere, vold, spiri-
tus, hash og alt, hvad der fulgte med 
det, ude i nattelivet. Hvordan kunne 
vi holde bare en lille smule øje med, at det ikke gik helt 
galt? Hvordan kunne vi gøre det uden at være fordøm-
mende og bare være synlige?”

Der blev kigget på erfaringerne fra den anden side af 
Øresund. “Så tog vi ideen med bolsjer og præservativer 

fra svenskerne og reglen om aldrig at være aktive, 
med-voldelige eller ‘de løftede pegefingre’, men et tilbud 
om en voksen, man kunne snakke med og en voksen, 
man kunne få til at ringe efter en taxa eller efter hjælp,” 
fortæller Stig Kjerulf.

Og sådan begyndte Natteravnene at 
tage form. Som noget af det vigtigste 
på Stig Kjerulfs agenda stod en adskil-
lelse af ‘Idéer for Livet’-fonden fra den 
kommercielle Skandia-virksomhed i 
Danmark. Som forbilledet i Sverige 
skulle det være en social fond, som 
gerne måtte have forbindelse med 

Skandia, men fonden skulle ikke være beslægtet som 
kommerciel forretning.

Danskerne forstod melodien 
Kampagnetoget til fordel for Natteravnene begyndte at 
køre efter en ambitiøst tilrettelagt køreplan i medierne 

i 1997. Sangerinden Søs Fenger blev udvalgt til at være 
musikalsk frontfigur og med hendes oversættelse og 
fortolkning af Uno Svenningsons ’Under Ytan’ til den dan-
ske udgave ’Inderst Inde’, sang hun sig ind i hjerterne på 
danskerne og introducerede Natteravnene i kampagnen 
’Tryghed for generationer’.

Bestyrelsesformanden Stig Kjerulf og Erik Ove fra kom-
munikationsvirksomheden fik også en hjælpende hånd 
fra Skandias marketingchef. Hans navn 
var Erik Thorsted, og han blev først 
tilknyttet på deltid i det team på fem 
personer, som havde til opgave at drive 
kommunikationskampagnen og i praksis 
omsætte tankerne for Natteravnene til 
den første franchisemodel, man havde 
set i den frivillige NGO-sektor.
Erik Thorsteds rolle blev dog med tiden til langt mere 
end en deltidsstilling. Som senere sekretariatschef for 
Natteravnene var det hans fortjeneste, at Natteravnene 
kom til at fungere i det daglige og udviklede sig efter 
den drejebog, som initiativtagerne havde udarbejdet for 
etableringen af foreninger over hele landet. Erik Thorsted 
var en ildsjæl, som formåede at engagere og motivere 
de frivillige i en grad, som var helt særlig, og som rykkede 
Natteravnene i den rigtige retning. Erik Thorsted var til sin 
død i oktober 2019 kendt af alle, der har haft berøring med 
Natteravnene. Han modtog i 2013 Ridderkorset for sin 
indsats som sekretariatschef i Natteravnene.

Opstarten i 1998
Da Kgl. Brand i 1998 skiftede navn til Skandia, blev det 
fejret med en gavecheck på fem millioner kroner til den 
danske ‘Idéer For Livet’-fond. Det blev debutåret for et 
årligt, rundhåndet bidrag til Natteravnene. For her mødtes 
bestyrelsen i ‘Idéer for Livet’-fonden for første gang med 
Stig Kjerulf for bordenden og bevilgede fem millioner 
kroner til Natteravnene. 

Justitsminister fik skred i tingene
Helsingør blev udvalgt som den første by, hvor man øn-
skede at etablere en forening. Det var dog ikke nogen nem 
opgave. For selvom Helsingørs daværende borgmester, Per 
Tærsbøl, i høj grad sympatiserede med tanken om at lade 
frivillige forældre supplere politiets indsats med vandringer 
i byens natteliv, så var politiet mindre begejstrede for den 

civile indblanding. Det var politiets opgave, mente ordens-
magten dengang.

Det tog dog en drejning efter et møde med den davæ-
rende justitsminister og nuværende overborgmester i 
København, Frank Jensen.

”Vi forklarede Frank Jensen hele konceptet og han købte 
ind på det 100 procent. Ministeren meddelte politidirektø-

rerne rundt omkring i landet, at de skulle 
bakke os op, og det har haft stor betyd-
ning for fremdriften,” fortæller Jørn Ole 
Jørgensen.

Næste stop på rejsen var etableringen 
af en forening i Randers. Byen var ud-
råbt som ’Voldens By nr. 1’ og tesen var, 

at kunne Natteravnene etableres her og medvirke til at 
knække voldskurven i den østjyske provinsby, kunne man 
sandsynligvis også få succes med en etablering i alle andre 
byer. Det gik som forventet og lykkedes med at ned-
bringe volden.

 ”Jeg havde selv tre  
teenagebørn og vi var 

meget bekymrede  
for dem. (...)"

Carlsberg Fondet  
blev en af de første  
hovedsamarbejds- 

partnere i 2004

Daværende sekretariatschef for Natteravnene Erik Thorsted og bestyrelsesformand Stig Kjerulf modtager Kronprinsparrets Sociale pris i 2013.

Overborgmester i København  Frank Jensen.
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Samarbejdet med fonden ophører
Den økonomiske krise bider i 2002, også i Skandia. Jørn 
Ole Jørgensen har forladt Skandia og Skandias tople-
delse ønsker ikke længere at bidrage med fondsmidler, 
men vil kommercialisere projekterne. 

Men formanden Stig Kjerulf rystede ikke på hånden 
ved tanken om, hvad det måtte få af konsekvenser. Han 
ville ikke acceptere, at Natteravnene skulle bruges som 
Skandias reklamesøjle og smed Skandia på porten med 
besked om, at de kunne beholde fonden og dens penge, 
fortæller han. 

Et andet sted i København sad 
Mimi Stilling Jacobsen som gene-
ralsekretær for Red Barnet og hun 
skulle snart blive redningsplanke 
for Natteravnene. Stig Kjerulf: 
”Jeg gik til Mimi og sagde; ’vil du 
være med til at vi laver Fonden 
for Socialt Ansvar?’ Ja, det ville 
hun gerne. Så blev hun næst-
formand, jeg blev formand, og 
Natteravnene kom ind under 
Fonden for Socialt Ansvar i 2003.”

Penge til at drive Natteravnene var der ingen af, men 
Mimi Stilling Jacobsen stillede en underskudsgaranti for 
det lille sekretariat med blandt andre Erik Thorsted og 
hustruen Merete Thorsted som ansatte, indtil den nyfødte 
fond fandt nye samarbejdspartnere. Carlsberg Fondet blev 
en af de første hovedsamarbejdspartnere i 2004, som tog 

medansvar for at forebygge problemer i nattelivet. Siden har 
en række andre store fonde og virksomheder, blandt andre 
Trygfonden, Tuborgfondet, Falck, SAS, DSB samt offentlige 
puljer støttet fondens arbejde.

Fonden for Socialt Ansvar har i de seneste år været igennem 
en gennemgribende udvikling og har som paraplyorganisa-
tion nu ansvaret for en række andre indsatser på det frivillige 
sociale område. Det omfatter blandt andet integrationsind-
satsen Bydelsmødre, som modtog Kronprinsparrets Sociale 
Pris i 2019 samt fædre-indsatsen baba.

Natteravnene opnåede større og 
større udbredelse med afdelinger 
over hele landet, udbyggede part-
nerskaber med offentlige virksom-
heder og fik massiv mediedæk-
ning. I 2013 modtog Natteravnene 
Kronprinsparrets Sociale Pris ved 
en stor festlighed i Sydney. 

I 2015 ansatte Fonden for Socialt 
Ansvar Thit Aaris-Høeg som 
administrerende direktør. Hun 
igangsætter arbejdet med at pro-

fessionalisere forretningsgangene og fremtidssikre fondens 
indsatser. Samme år forlader Erik Thorsted jobbet som sekre-
tariatschef og går på pension.

I 2017 vælger Stig Kjerulf at stoppe som bestyrelsesfor-
mand for fonden for at hellige sig sin egen virksomhed. 
Han gav i stedet formandsnøglerne videre til advokat 

Fonden for Socialt Ansvar 
har i de seneste år været 

igennem en gennemgribende 
udvikling og har som parap-

lyorganisation nu ansvaret for 
en række andre indsatser på 
det frivillige sociale område.

Kurt Helles Bardeleben og åbnede døren for en fortsat 
succeshistorie om Natteravnene.

En succeshistorie båret af 3000 frivillige ildsjæle og et 
stærkt Landssekretariat bagved, der sammen med en  
professionel ledelse, en styregruppe og en bestyrelse  
i Fonden for Socialt Ansvar er med til at sikre den  
fortsatte fremgang og succes for Natteravnene.  
Bestyrelsen er sammensat af en række tunge profiler,  
som hver især bidrager med deres speciale og  
engagement i Natteravnene arbejde. 

Natteravnenes  
styregruppe  

pr. 1. juni 2020
Thit Aaris-Høeg 

Direktør 
Fonden for Socialt Ansvar 

Aske Wieth-Knudsen 
Underdirektør 
DSB Produkt

Tommy Laursen 
Politiinspektør 

Københavns Politi

Rushy Rashid Højbjerg 
Journalist

Søs Fenger 
Sanger

Peter Giacomello 
Sekretariatschef 

Tuborgfondet

Bestyrelsen pr. 
1. juni 2020

Formand Kurt Helles Bardeleben,  
Advokat, partner i advokatfirmaet  

SIRIUS ADVOKATER.

Natasha Friis Saxberg,  
Adm. direktør i IT-Branchen

Anne-Marie Skov,  
Bestyrelsesformand i Tuborgfondet

Jørgen Meyer,  
Politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Karen Ellemann,  
Medlem af Folketinget for  

Venstre og tidl. minister.

Søren Kaare-Andersen,  
Direktør i Bikubenfonden

Thor Skov Jørgensen,  
CEO Føtex, Digital &  

eCommerce, Salling Group. 

Folkemødet på Bornholm 2019
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”For mig er Natteravnene noget af det fineste ved det frivil-
lige foreningsliv, og det er noget, der gør rigtig stor forskel i 
samfundet. En af formålsparagrafferne for Natteravnene er 
at arbejde for et trygt og venligt samfund, og det mener jeg 
den dag i dag, at Natteravnene lever op til og arbejder for. 
Det venlige kommer til udtryk, når den voksne er til stede 
derude i nattelivet, hvor unge kan få brug for en voksen at 
tale med og holde i hånd. Natteravnene er tillidsvækkende, 
for i sekretariatet lægger de vægt på at klæde dem på til at 
tage de svære snakke uden at lege politibetjente og have 
løftede pegefingre. Trygheden, ja, alene tilstedeværelsen af 
de gule jakker udstråler tryghed, og så kan Natteravnene 
sørge for, at de unge kommer sikkert hjem. 

Jeg er selv mor til to teenagere og når der f.eks. er 
Puttefest i Dyrehaven nord for København, så tør jeg 
give min datter lov til at tage med, fordi jeg ved, at der 
er Natteravne derude. Jeg har også været med som 
Natteravn til Distortion og set, hvor hurtigt, det kan gå 

RUSHY RASHID HØJBJERG

galt. Når festen er slut, går samaritterne hjem og det er jo 
også bagefter, at de unge kommer til skade, og træder på 
glasskår. Og når de får øje på en gul jakke, så kommer de 
hen og beder om hjælp. Den måde de kom hen og kram-
mede os – det var simpelthen så rørende. Jeg er aldrig, 
som ’en fremmed voksen’, blevet krammet så meget.”

Rushy Rashid Højbjerg glæder sig meget over Unge 
Ravne, som i 2019 så dagens lys som forsøgsprojekt. 
Her går unge Natteravne i alderen 20-30 år på gaden og 
møder deres jævnaldrende i øjenhøjde, og træder til som 
rollemodeller og med støtte, hvis der er behov.

”Jeg synes, at det er så fantastisk, at vi har fået Unge 
Ravne, fordi de lærer de unge at tage vare på hinanden 
i denne her tid, hvor alle skal overgå hinanden i at være 
perfekte. Men her skal du bare vise omsorg og være til 
stede. Det gør mig helt stolt og jeg glæder mig over at 
være en del af denne udvikling.” 

Noget af  
det fineste ved 
det frivillige  
foreningsliv
Rushy Rashid Højbjerg - journalist, forfatter og samfundsdebattør - er en af 
de kendte støtter og profiler, som har været med til at fremme Natteravne-
nes udbredelse og mission. Siden 2001 har hun været medlem af besty-
relsen i Skandias Idéer for Livet-Fonden, som støttede Natteravnene med 
donationer frem til 2003. Her indtrådte Rushy Rashid Højbjerg først i besty-
relsen for Fonden for Socialt Ansvar, der tog over, og senere i Styregrup-
pen for Natteravnene. I styregruppen er hun en af de frivillige ildsjæle, 
der er med til at binde historien sammen og støtte op om Natteravnene.

... ja, alene  
tilstedeværelsen  
af de gule jakker  
udstråler tryghed.

Søs Fenger og Rushy Rashid Højbjerg
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SØS FENGER

Det var ikke uvant for Søs Fenger at støtte op om frivillige 
projekter, da hun i 1998 blev opfordret til at gå med i arbej-
det for Natteravnene.

”Jeg kunne godt lide at få en ny vinkel på mit arbejde, som 
ikke handlede om mig selv og hele pop-karrusellen. Det var 
dejligt at opleve, at mit arbejde kunne bruges til at være 
med til at gøre en forskel for andre. Jeg har altid haft fokus 
på anti-vold og børn og unge i de frivillige projekter, jeg har 
støttet. Natteravnene er vigtige, fordi der er brug for seriøse 
voksne, der forstår de unges liv og behov, og så sender 
Natteravnene et sundt signal til de yngre generationer om 
at opføre sig ansvarsfuldt og tage sig af hinanden.”

I 1997 blev Søs Fenger opfordret til at lave en dansk 
version af Uno Svenningsons ’Under Ytan’. Sangen skulle 
bruges til at introducere danskerne for Natteravnene. 

Det blev til sangen ’Inderst Inde’, som både kom til at 
betyde meget for Søs Fenger personligt, men også for 
rigtig mange danskere. 

”Allerede da jeg skrev den, kunne jeg mærke, at den 
sang ville blive vigtig for mig. Det var befriende at synge 
om noget andet end kærlighed og berøre et emne, der 
gjorde ondt og som rakte ud til mange. Det er en sang, 
der har inspireret mig til at berøre de svære emner, skrive 
dybere tekster og turde gå tættere på de dele af livet, 
der ikke er så nemme, men som vi alle oplever og er 
nødt til at deale med.

’Inderst Inde’ er en sang, der binder os sammen og  
bygger broer. Teksten rammer os alle og viser forståelse 
for, at vi alle kan føle os svage og små i tilværelsen. At 
det er vigtigt at hjælpes ad.”

Søs Fenger synger stadig ’Inderst Inde’, når hun giver  
koncerter, og så får Natteravnene altid et par ord med 
på vejen fra scenen. Hun sidder i Natteravnenes styre-
gruppe og er også selv med ude at gå som Natteravn 
indimellem og mærker, hvilken forskel Natteravnene 
gør, og hvordan de unge har en positiv oplevelse af 
deres tilstedeværelse. Der er ikke mindre behov for 
Natteravnene i dag, mener Søs Fenger:

”De unge er vildere nu og drikker mere, tager flere  
stoffer og fester mere intenst. Vi mærker det især til festi-
valerne, hvor de starter meget tidligt med at feste og  
går mere amok. Det er supergodt, at Natteravnene i 
dag har indledt samarbejde med flere festivaler og er  
til stede, hvor der er et stort behov.”

Det er 
stadig 

vigtigt at 
hjælpes ad

Søs Fenger, en af landets mest populære san-
gerinder og sangskrivere, har ikke bare sunget 
sig ind i hjertet hos de fleste danskere gennem 
fire årtier. Hun er også meget engageret i ar-
bejdet med at skabe tryghed for børn og unge, 
og har været en del af både fondsbestyrelse og 
styregruppe siden Natteravnenes begyndelse. 

Inderst inde... er vi store og små
Inderst inde... er der latter og gråd
Der sker så meget dér, som vi ikke kan forstå
Men vi finder altid svaret
inde i os selv.
Inderst inde.
 
Jeg ved, jeg ved, jeg ved at du er der
Jeg ved, jeg ved, jeg ved at du er der
Jeg ved, jeg ved, jeg ved at du er der
Jeg ved, jeg ved, jeg ved
 
Vi griner og vi skåler men snart bli’r stemningen nervøs
Nogen sparker og slår en stakkel dér, som er helt chanceløs
Jeg ser at ingen ta’r sig af det... og heller ikke jeg
Rædslen er for stor og stærkt for at turde blande sig
 
Men inderst inde... skammer jeg mig
Inderst inde... brænder tanken mig
 
Jeg ved, jeg ved........
 
Jeg tænker på det ofte, hvis det var min egen bror
Så ville også jeg forvandles til et monster uden ord
Når jeg ser de forbrydelser, vi mennesker kan begå
De meningsløse lidelser, har jeg svært ved at forstå
Både du og jeg har været et barn, og hjælpeløs - engang
Elsket uden grænser... elsket uden tvang
 
Men inderst inde... er vi alle små
Inderst inde... kan en go’ sjæl forgå

INDERST  
INDE DANSK TEKST: SØS FENGER

TEKST OG MUSIK: UNO SVENNINGSSON 1997

’Inderst Inde’ er en sang, der  
binder os sammen og bygger  

broer. Teksten rammer os alle og  
viser forståelse for, at vi alle kan  

føle os svage og små i tilværelsen.  
At det er vigtigt at hjælpes ad.”



20 21

UdviklingUdvikling

I en verden som forandrer sig med lynets hast, hvor 
mængden af informationer er overvældende, og måden 
vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, kan det være 
svært at opretholde følelsen af at høre til.  Selvom ver-
den ændrer sig, er menneskets, og hermed også unges, 
behov for tryghed uforandret. Alle har brug for at være en 
del af et fællesskab, en familie eller et venskab, og alle har 
brug for at blive set og støttet, når livet bliver svært eller 
man slet og ret har fået for meget inden for vesten.

De unge i dag lever i en verden, hvor personlig branding 
og individuelle præstationer fylder rigtig meget. Der stilles 
store krav til dem både i forbindelse med uddannelse 
og job, og herudover skal de se godt ud og have sjove, 
spændende, smukke, fantastiske resultater, ting og ople-
velser, som de kan dele på de sociale medier.

"Alt for mange unge i Danmark oplever ensomhed og 
mistrivsel, eller lider af angst, depression eller andre psyki-
ske lidelser. De er pressede og føler sig alene og derfor er 
der brug for voksne, som vil stille sig til rådighed og vise sig 
som rollemodeller, der bakker op om de unge og om deres 
fællesskaber. Når unge går i byen om natten, kan der være 
en risiko for, at de mister sig selv, bliver væk fra deres ven-
ner, bliver for påvirkede eller kommer i andre mere alvor-
lige vanskeligheder. Sådan har det altid været, og sådan 
er det stadigvæk. Derfor skal der være nogen, som de kan 
læne sig op ad og bede om hjælp. Nogen de ved altid 
er der. Ingen unge skal være alene i natten, og derfor har 

Natteravnene bestemt ikke mindre berettigelse i dag end 
tidligere,” siger Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør 
for Fonden for Socialt Ansvar, der driver Natteravnene og en 
række andre frivillige sociale indsatser.

En støtte til velfærdssamfundet
Ansvaret for de unges tryghed hviler på et tæt samarbejde 
mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. 
Natteravns-konceptet er således et klasseeksempel på et 
tværsektorielt samarbejde, hvor private virksomheder og 
fonde er med til at støtte en frivilligorganisation, så denne 
kan hjælpe forskellige offentlige myndigheder, herunder 
f.eks. politiet og DSB, med at dæmme op for kriminaliteten 
og skabe tryghed i det offentlige rum.  Med færre menne-
sker til at betale for vores velfærd, bliver behovet for den 
slags samskabelse ikke mindre i fremtiden. Der er brug 
for nytænkning og partnerskaber, som kan sikre borgerne 
både i og udenfor kommunens åbningstid. 

”Alle voksne og alle virksomheder har en forpligtelse til at 
passe på næste generation og vi bør have en fælles inte-
resse i, at unge mennesker trives, er trygge og ikke føler 
sig alene. Vi skal også i fællesskab forebygge ulykker og 
kriminalitet, så vi sikrer, at vores børn og unge altid kom-
mer sikkert hjem.

Man skal støtte Natteravnene, fordi man ønsker at støtte 
de unge. Når vi passer på de unge, værner vi om vores 
fælles fremtid, og herunder vores lokale, nationale og 

NUTIDEN OG FREMTIDEN FOR NATTERAVNENE

Behovet for tryghed  
er det samme!
Verdenen, de unge og festkulturen ændrer sig hurtigere 
end nogensinde, og det stiller nye krav til Natteravnenes vi-
den og måde at arbejde på. Men de unges grundlæggende 
behov for tryghed er ikke blevet mindre – tværtimod.

globale fællesskaber. Det er der brug for, og alle kan være 
med,” siger Thit Aaris-Høeg.

Natteravnene følger med tiden
Natteravnenes opgave er som beskrevet ovenfor at være en 
tryghedsskabende og krimi-
nalitetsforebyggende indsats, 
som passer på de unge. De 
frivilliges tilstedeværelse og 
opgaver ændrer sig i takt 
med, at de unges festkultur 
og nattelivet ændrer sig. I dag 
lever de unges fællesskaber i 
høj grad på sociale medier, og 
med en smartphone i hånden 
er gå-i-byen-kulturen ændret til 
at være en overdådig buffet af 
fester og begivenheder, som 
man kan gå til og fra i løbet af 
natten. Desuden er volden i nattelivet blevet af en hårdere 
karakter, de unge drikker stadig meget, og alkohol og nar-
kotiske stoffer har aldrig været mere tilgængelige end i dag. 
Mange unge er i mistrivsel og dermed ekstra sårbare, og i 
den forbindelse også ekstra udsatte for ulykker m.v.

Alt dette stiller nye krav til Natteravnenes viden om mo-
derne festkultur, alkohol, stoffer, fysisk og psykisk første-
hjælp og meget mere. Natteravnenes basisuddannelse 
er af samme grund blevet revideret, og samarbejdet 
med de lokale foreningsformænd har også til formål at 

sikre, at alle Natteravne er 
godt klædt på til den opgave, 
de møder i natten.

Når 3000 Natteravnene 
lægger deres fælles oplevel-
ser med de unge i nattelivet 
sammen, bliver organisationen 
til en stadig mere kompetent 
stemme, som har fingeren 
på pulsen i forhold til ung-
dommen og ungdommens 
festkultur. Fonden for Socialt 
Ansvar og Natteravnenes 

Landssekretariat vil gerne være de unges stemme, som 
på baggrund af den viden vi har, kan skabe endnu mere 
rum til dem, som de er, og kan være med til at sikre 
trygge rammer omkring den fest, de gerne vil holde.

”Man skal støtte Natteravnene,  
fordi man ønsker at støtte de 

unge. Når vi passer på de unge, 
værner vi om vores fælles frem-

tid, og herunder vores lokale, na-
tionale og globale fællesskaber. 
Det er der brug for, og alle kan 

være med.”

Vi arbejder også med 
FN's verdensmål

Natteravnene er en landsdækkende indsats, som udover 
arbejdet med at forankre og sikre trygheden lokalt, også 
ser sig selv bidrage til en større dagsorden, nemlig FN’s 
verdensmål. Som frivillig Natteravn og som samarbejds-
partner i Natteravnene er man med sin tilstedeværelse 
i nattetimerne og med økonomiske bidrag med til at 
fremme verdensmålene for sundhed og trivsel, bæredyg-
tige byer og lokalsamfund samt fred, retfærdighed og 
stærke institutioner.



22 23

UdviklingUdvikling

Nye krav til Natteravnene som organisation
Frivilligsektoren gennemgår i disse år markante foran-
dringer, og derfor er det også nødvendigt at sikre, at 
Natteravnene som landsorganisation udvikler sig, så den 
kan matche både de private og offentlige interessenters 
krav. Der har igennem de sidste fire-fem år fundet en massiv 
professionalisering sted af hele den frivillige, sociale sektor, 
og det er ikke længere nok, at man som organisation er 
drevet af en række ildsjæle med hjertet på det rette sted. I 
dag stilles der meget store krav til analyse, dokumentation, 
resultater og rapportering. Der stilles nye krav til kontrolsy-
stemer, GDPR, good governance, nye finansierings- og for-
ankringsformer, strategiske milepælspla-
ner, samfundsøkonomiske beregninger, 
erhvervspartnerskaber med den rette 
co-branding effekt, fundraising og me-
get andet. Herudover er organisationens 
eksistensberettigelse ligefrem propor-
tional med dens evne til at kommunikere – ikke mindst på 
de sociale medier m.v. Således har der også i Natteravnene 
været brug for en større organisatorisk omstilling, som både 
bestyrelse, styregrupper og ledelse i Fonden for Socialt 

Ansvar har stået sammen om at udforme og gennemføre. 
Det er ikke altid let, men helt nødvendigt, og det gode er,  
at forudsætningen for at være frivillig er den samme som 
den altid har været. Man skal melde sig, hvis man vil være 
med i et stærkt fællesskab, som passer på vores børn og 
unge og skaber tryghed for både dem og deres forældre. 
Og alle er velkomne. 

Gå-område udvidet til hele Danmark
Natteravnene følger unges vej og når de unge skifter 
retning, flytter Natteravnene med. I dag går Natteravnene 
ikke længere ’kun’ i deres lokale miljøer, men deltager 

også i vandringer med andre foreninger 
eller i byer, der ikke selv har Natteravne-
foreninger, de såkaldte gå-områder. Den 
opgave har Landssekretariatet bl.a. ansvar 
for at organisere og koordinere direkte 
med de lokale afdelinger.

Claus Staunstrup Nilsson, chef for Natteravnene: ”Hvor der 
for 20 år siden var mange barer og diskoteker lokalt, så 
ser vi i dag, at de unge trækker mod de større byer og det 

Natteravnene er  
et stærkt fællesskab

betyder, at Natteravnene også skal være mobile og 
følge de unge. Det stiller nogle nye krav til de frivillige - 
at de ikke ’bare’ går i deres lokalområde, men er parate 
til at flytte sig med derhen hvor festen er.”

De senere år har Natteravne på tværs af landet deltaget 
i større events som f.eks. Distortion, puttefester, sidste 
skoledag og festivaler rundt omkring i Danmark.

”I dag har Natteravnene muligheden for at være fri-
villige ved events, som måske ligger meget langt fra 
det de normalt oplever og der hvor den frivillige bor. Vi 
oplever, at Natteravnene er rigtig glade for at få den 
mulighed, Under Distortion oplever man for eksempel, 
at der er brug for én på en anden måde. Den gode 
Natteravnetur er i princippet en tur i det offentlige rum, 
hvor der ikke sker noget. Men når man er med til en 
event som Distortion, hvor ca. 120.000 unge fester, så 
sker der altså noget. Natteravnene gør fuldstændig 
det samme som de plejer, men der er virkelig behov 
for Natteravnenes omsorg og hjælp, når man måske er 
blevet lidt for fuld, er blevet væk fra sine venner eller har 

fået en skramme. Så under de store events er der travlt 
på en helt anden måde, end man oplever på de ’nor-
male’ vandringer.” fortæller Claus Staunstrup Nilsson.

Frivillige kan have fokus på det vigtigste
I 2019 blev der tilført ressourcer til bl.a. foreningspleje  
i sekretariatet, og det betyder, at der i dag er mulighed 
for en tættere dialog mellem foreninger, lokalformænd 
og sekretariatet. Herfra kommer også flere tilbud om 
kurser, Natteravnene skal deltage i, og man igang- 
sætter pilotprojekter som Unge Ravne, der møder de 
unge på en anden måde. Det er også i sekretariatet, at 
medarbejdere koordinerer forarbejdet med deltagelsen  
til de store events, og på vegne af foreningerne hånd-
terer sekretariatet her de omfattende krav til dokumen-
tation som f.eks. Børneattester, der i dag kræves af alle 
frivillige.

Det betyder, at de frivillige alene kan koncentrere sig 
om det, de er allerbedst til i mødet med de unge – at 
være den ekstra ven i byen, der holder hovedet koldt  
og hjertet varmt, hvis der er brug for det.
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Natteravnene har gennem årene løbende evalueret ef-
fekten af den indsats, som de frivillige ildsjæle yder. Hver 
gang med hensigten om at få indsigt og dokumentation af 
det arbejde, som Natteravnene gør. En indsigt, der sikrer, 
at foreningen fortsat lever op til sit primære formål, som et 
velkendt og tryghedsskabende initiativ i de unges liv, når 
mørket falder på.

En undersøgelse blandt 8000 unge og deres forældre, 
som KORA udarbejdede i 2013, konkluderer at såvel de 
unge som forældrene i høj grad kender Natteravnene  
og den indsats de frivillige yder på gaderne. 

De samme konklusioner kommer til udtryk i en kend-
skabsanalyse fra 2017 foretaget af Advice/Epinion. 75% 
af de unge og 98% af forældrene kender Natteravnene og 
begge parter vurderer, at Natteravnene skaber tryghed i 
gadebilledet, yder hjælp til de unge og giver forældrene 
ro i maven.

Bidrager til øget tryghed
Selvom medierne ofte har negative overskrifter om tryg- 
heden i vores samfund, så har danskerne over en bred 
kam følt sig mere trygge i de senere år. Dog med den de-
talje, at selvom volden som udgangspunkt er faldende,  
så er den vold, der begås, hårdere end tidligere. 

I Fyns politikreds var netop trygheden genstand for en 
undersøgelse i 2018. Over 5000 unge i alderen 16- 21 år 

gav med deres besvarelser et bidrag til at forstå, hvad der 
udløser deres tryghedsfølelse – og mangel på samme - 
når de fester i nattelivet. 

Syv ud af ti unge føler sig grundlæggende trygge, når de 
går i byen om natten, særligt når de befinder sig indenfor 
på en natklub, et spisested og lignende. Mange oplever 
imidlertid utryghed, når de er på vej fra et sted til et andet 
eller er på vej hjem. Her er det særligt tilstedeværelsen 
af politi, Natteravne og dørmænd i nattelivet, som gi-
ver dem en større tryghedsfølelse. Det bekræftes også i 
KORA-rapporten, hvor både unge og forældre tillægger 
Natteravnene stor betydning for den tryghedsskabende ef-
fekt, de frivillige etablerer alene ved deres tilstedeværelse. 
De unge giver udtryk for, at oplevelsen af Natteravnene i 
gadebilledet er som at have en ekstra ven ved hånden.

Natteravnenes primære formål er at skabe tryghed og 
glæde i nattelivet. Det omfatter hele paletten lige fra at 
være de uvildige voksne, de unge kan opsøge og tale 
uforpligtende med, være en skulder at græde op af eller 
ringe til mor – eller ambulancen, til at være rollemodeller 
og indirekte forebygge hærværk og anden kriminalitet. 
Selvom man ikke kan dokumentere, at Natteravnenes 
tilstedeværelse i gadebilledet direkte forhindrer at der 
begås kriminalitet, så er det dog, ifølge KORA-rapporten 
sandsynligt, at Natteravnene blot ved deres synlige tilste-
deværelse indirekte ’støjer’ og blokerer for situationer,  
hvor nogen kan have til hensigt at begå kriminalitet. 

NATTERAVNENE SKABER TRYGHED I DANMARK

Tallene taler 
sit eget sprog
75% af de unge og 98% af forældrene kender  
Natteravnene. De gule jakkers tilstedeværelse i  
nattelivet har dermed stor betydning for trygheden.  
Det bekræfter alle de undersøgelser af Natteravnenes 
indsats, der er gennemført gennem årene.

Kilder: Trygt Natteliv – en spørgeskemaundersøgelse blandt unge studerende mellem 16- 21 år i Fyns politikreds i perioden september – oktober 2018. 
 Evaluering af Natteravnene i Danmark foretaget af Det Nationale Institut for Kommuners og regioners Analyse og Forskning (KORA). Rigspolitiets 

Tryghedsundersøgelse 2018. Kendskabsanalyse 2017 foretaget af Advice/Epinion.

FAKTA
3 ud af 4 unge  

kender Natteravnene

KORA-rapporten

9 ud af 10 forældre  
kender Natteravnene

KORA-rapporten

86,5% 
af danskerne føler sig  

trygge i deres nabolag

Rigspolitiets tryghedsundersøgelse 2018

74% 
af de fynske unge har  
oplevet personer eller  

grupper, som er truende  
eller begår vold mod  

andre, hvilket har gjort  
dem utrygge.

Undersøgelsen Trygt Natteliv, 
 Fyns politikreds
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Skulderklap 
fra politikerne 

TRYGHED I NATTELIVET

Benedikte Kiær,  
Borgmester i Helsingør Kommune
”Vi var den første by i Danmark, der fik glæde af 
Natteravnene, da de blev etableret i Helsingør for mere 
end 20 år siden. Det har unge, forældre, nattelivet og hele 
byen haft glæde af lige siden. I al slags vejr og uden at få 
en eneste krone for det, er Natteravnene i weekenderne 
synlige med deres gule jakker og gode humør i den cen-
trale del af Helsingør. Det skaber tryghed i nattelivet, og 
gør, at forældre er noget mere rolige, når deres teenagere 
går i byen. Det fortjener stor anerkendelse og respekt.”
 
Frank Jensen,  
Overborgmester i Københavns Kommune
”Natteravnene har skabt flotte resultater i det køben-
havnske natteliv lige fra begyndelsen. De gør en stor og 
vigtig forskel for de unges tryghed i nattelivet. De er gode 
til at gå i dialog med de unge og tage brodden af de 
konflikter, der kan opstå ud på de små timer. Derudover 
er Natteravnene med deres frivillige engagement i byen 
med til at nedbryde fordomme og styrke trygheden – og 
i sidste ende styrke sammenhængskraften i vores sam-
fund. Alle Natteravne – også de nye Unge Ravne – fortje-
ner et kæmpe skulderklap.”

Jacob Bundsgaard,  
Borgmester i Aarhus Kommune
”Som uddannelsesby med mere end 55.000 unge stude-
rende er det en af vores vigtige opgaver at sikre et trygt 
natteliv i Aarhus. Her er Natteravnene hver weekend med 
til at gøre en markant forskel med deres positive tilstede-
værelse i bybilledet og som et værdifuldt supplement til 
SSP og politiets indsats – og ikke mindst til glæde for både 
de unge og deres forældre. Derfor skal der også lyde en 
stor tak for deres engagement og flotte indsats. Det giver 
tryghed at vide, at ravnene er på vingerne i Aarhus.”

Lars Løkke,  
Medlem af Folketinget (V)
Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen ved 
uddeling af Venstres Frihedspris 2018, som gik til 
Natteravnene. I motiveringen sagde Lars Løkke bl.a.:

”Natteravnenes tilstedeværelse indgyder ro og maner 
til eftertænksomhed, så knyttede næver og vrede ikke 
udvikler sig til vold eller hærværk”.

”Gennem omsorg og en forebyggende indsats er 
Natteravnene med til at skabe øget social værdi - til at 
sprede livsglæde. Det er et helt unikt initiativ”.

Søren Pape,  
Partiformand det konservative Folkeparti
Søren Pape sagde på Folkemødet 2019 ved et interview:
”Natteravnene er det bedste eksempel på, hvad  
civilsamfundet kan”.

Karen Ellemann,
Medlem af Folketinget (V) og bestyrel-
sesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar
Karen Ellemann ved interview om Natteravnene på 
Folkemødet 2019:

”Det er så vigtigt, at man ved, hvor man kan søge op-
bakning, hvor man kan søge trøst, og hvor man kan søge 
gode råd. Det er SÅ vigtigt, at Natteravnene skaber den 
tryghed, de gør”.Venstres Frihedspris 2018

Fotograf: Steen Brogaard
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Hvad enten man er Natteravn, politibetjent eller SSP-
medarbejder, så har alle en velbeskrevet rolle at udføre i for-
hold til de unge, de møder i nattelivet.  Og jo bredere sam-
arbejde myndigheder formår at etablere med eksempelvis 
den frivillige rolle, jo flere tværgående synergier og bedre 
løsninger kommer i spil. Det er en grundholdning som 
politiinspektør Tommy Laursen tager med sig på arbejde 
i København, og som han synes kendetegner resultatet af 
samarbejdet mellem Natteravnene og SSP-indsatsen.

Både han og SSP-kolleger over hele landet er af den op-
fattelse, at Natteravnene er et vigtigt supplement til den 
indsats SSP og politiet lokalt udfører.

Tommy Laursen, politiinspektør i Københavns Politi og 
tidligere sekretariatschef for SSP København: ”Vi ser det 
her i København, hvor vi har Natteravnene ude i nogle 
af vores boligkvarterer, fordi borgerne har en opfattelse 
af, at der er utrygt at være. Så er Natteravnene til stede 
sammen med andre indsatser, og så føler borgerne ikke, 
at de står alene. Det er jo ikke mindst løsninger, der gerne 
skulle komme beboere i et område til gavn, men det er 
også med til at hjælpe de unge i nogle situationer, hvor de 
måske er ude på tynd is. 

Natteravnene har lidt nemmere ved at komme i kontakt 
med de unge, end vi andre har. De unge har mere løsthæn-
gende skuldre, når de ser en Natteravn, end når de møder 
en betjent. Natteravnene er det lidt mere menneskelige 
ansigt i en indsats, og det menneskelige ansigt er jo rigtig, 
rigtig vigtigt, når man som ung står i en situation, hvor man 
er usikker.”

Tommy Laursen, som også har en plads i Natteravnenes 
styregruppe, roser den indsats, de mange frivillige prio-
riterer at udføre i deres fritid. ”Tænk - at alle de timer, hvor 
vi andre har fri og måske hygger os ude et sted - så er der 
altså nogen, der siger, "Hey, vi vil gerne bruge noget af 
vores fritid på at hjælpe unge og være med til at forhindre, 
at nogle kommer skævt af sted". Det synes jeg er fantastisk, 
og det er med til at understøtte det borgernære, som vi og 
SSP generelt står for.”

Samarbejdet og omfanget af dialogen mellem SSP-
indsatsen og Natteravnene fungerer forskelligt i byerne 
rundt omkring i Danmark. Det er Tommy Laursens erfaring, 
at samarbejdet opleves positivt alle steder. Og i den sam-
menhæng er den vedvarende indsats væsentlig, forklarer 
han. ”At Natteravnene har været derude så mange år, er et 

NATTERAVNENES SAMARBEJDE MED POLITI OG SSP

Natteravnene er 
det menneskelige 
ansigt i en indsats
Der er stor forskel på de lokale udfordrin-
ger som Natteravnene er med til at løse, 
men overalt hvor de er til stede, er de en 
vigtig supplerende brik i den indsats SSP 
og politiet udfører. 

eksempel på, at de er i stand til at håndtere opgaven. Det 
gør Natteravnene til en meget bedre platform at samar-
bejde med, fordi her har man et ordentligt fundament og 
en organisering som sikrer, at når du laver aftaler med dem, 
så gælder det ikke kun de dage, hvor de har lyst til at gå 
derude. Det gælder indtil vi er færdige.”

Klare roller i opgaven
Lokalområdernes forskellige behov og udfordringer har 
betydning for, hvor tæt samarbejdet er mellem politiet 
og de enkelte Natteravne-foreninger. I Esbjerg, hvor 
politidirektør Jørgen Meyer særligt har erfaringer med 
Natteravnene, er der en tæt dialog mellem de frivillige 
og politiet. Natteravnene er eksempelvis inviteret med, 
når restaurationslivet mødes med Esbjerg Kommune og 
politiet, for at tage pulsen på hvor de unge færdes, og hvad 
der foregår i nattelivet. Omvendt deltager politiet også, når 
Natteravnene holder generalforsamlinger for at sikre den 
vigtige udveksling af viden om hinandens opgaver.

I 2018 havde Haderslev nogle udfordringer i nattelivet og 
her blev Natteravnene sammen med SSP og andre aktører 
inddraget i dialogen om, hvad der foregik i miljøet. Her 
spillede Natteravnene også en rolle i forhold til at få byen til 

at være et trygt sted at være, vurderer Jørgen Meyer.
Jørgen Meyer, politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi 
og medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar: ”For 
politiet er Natteravnene den frivillige aktivitet i bybilledet, 
hvor der er et behov for ekstra øjne og for at skabe en an-
den tryghed end den politiet ellers står for. Natteravnenes 
opgave er at hjælpe unge, der har et problem om natten, 
enten med at komme hjem eller i andre situationer, hvor de 
har brug for en voksen skulder. Det er en anden rolle end 
politiets. Derfor vil man heller ikke opleve, at betjente synligt 
kontakter Natteravnene i gadebilledet, og det er for at 
undgå, at de unge skal få den opfattelse, at Natteravnene 
er stikkere for politiet eller noget i den stil. Men vi har en god 
informationsudveksling om de roller, vi udfører.”

"Natteravnene har lidt  
nemmere ved at komme i  
kontakt med de unge, end  
vi andre har. De unge har  

mere løsthængende skuldre,  
når de ser en Natteravn end  

når de møder en betjent."

Politiinspektør i Københavns Politi og  
medlem af Natteravnenes styregruppe.
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Frivillige

Frivillighed går hånd i hånd med fællesskab
At være frivillig er en særlig disciplin. Cirka 2/3 af dan-
skerne har prøvet at arbejde frivilligt og gøre en ekstra 
indsats inden for områder med behov for frivillige kræfter. 
Vi ved, at der skal gøres noget ekstra, hvis vi i Danmark vil 
opretholde vores velfærdsniveau og her udgør de frivillige 
en kæmpe ressource.

I Danmark har vi omkring 3000 Natteravne. Frivillige ildsjæle, 
der vandrer i gaderne og sikrer tryghed og glæde. Som 
Natteravn bliver man klædt på til at håndtere en bred vifte 
af situationer i nattelivet, og man bliver som frivillig klar over, 
at man gennem sin tid og nærvær 
er med til at løfte en stor fælles 
opgave. En opgave der gør, at 
man både skal kunne agere om 
natten blandt festglade unge, og 
samtidig samarbejde med gade-
plansmedarbejdere, politi, SSP og 
andre aktører, der også passer på målgruppen. Når man er 
Natteravn er man med i et uvurderligt og vigtigt fællesskab. 
Et fællesskab hvor frivillighed og det at have lyst til at gøre 
en forskel for vores børn og unge er fællesnævneren.

Udviklingen af frivillighed i Natteravnene 
Natteravnenes lokale foreninger er stærke fællesskaber 
med stærke idealer og stærke tilhørsforhold til lokalområ-
det. Mange af de voksne, ansvarlige personer, der øn-
sker at blive Natteravne i lokalområdet, melder sig som 
Natteravne, når deres egne børn nærmer sig den alder, 
hvor de er ude på egen hånd i nattelivet - sammen med 
venner, men uden mor eller far. Gennem Natteravnene 
og de mange vandringer får den frivillige et unikt indblik i 
ungdomskulturen og i fest- og nattelivet, hvor de lærer en 
masse om de unges vaner. Natteravnene rapporterer ikke 

til offentlige myndigheder, men viden om de unges be-
kymringer og vaner anvendes naturligt i arbejdet med at 
sikre tryghed og glæde i gadebilledet, ligesom indsatsen 
løbende justeres og tilpasses de unges nye fest- og gå-i-
byen vaner. For de unges festvaner ændrer sig hele tiden 
og for at kunne hjælpe dem bedst muligt, er det essen-
tielt, at Natteravnene følger med i de unges liv.

Mange af de frivillige Natteravne vælger både at gå i eget 
lokalområde og samtidig også deltage i større events i og 
omkring de større byer, for på den måde at få variation 
og knytte venskaber på tværs af lokalforeninger. Og rigtig 

mange af Natteravnene bliver 
ved med at gå Natteravn i åre-
vis - indtil flere har således gået 
med siden starten i 1998, og har 
dermed mere end 20 års erfaring 
med at passe på de unge. 

Fællesskabet modvirker ensomheden
Når man er Natteravn er man til for de unge, men flere 
frivillige fortæller, at de også valgte at blive Natteravne for 
at møde andre mennesker med samme interesse i at gøre 
en forskel. Nogen meldte sig, fordi de var nytilflyttede og 
gennem Natteravnene så en genial mulighed for at lære 
byen at kende og opbygge et netværk. Andre fortæller, at 
de blev Natteravne efter en skilsmisse eller et dødsfald.  
Mange er gennem Natteravneforeninger sluppet af med 
ensomheden, og har fundet nye fællesskaber. Gennem 
årene er der således opstået dybe venskaber på tværs 
af byer og kommunegrænser blandt de mange tusinde 
frivillige. Venskaber, der også kommer til udtryk, når 
Natteravnene mødes til landsdækkende aktiviteter og 
events, hvor gensynsglæden og fællesskabet er stort  
og synligt. 

DREVET AF  
FRIVILLIGE 

Frivillige
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"I Danmark har vi omkring 
3000 Natteravne. Frivillige 

ildsjæle, der vandrer i gaderne 
og sikrer tryghed og glæde"

Natteravnenes årlige landsmøde, 2019.
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Det er fredag og klokken er 23. Natteravn Birgitte Othel 
mødes med de andre Natteravne i foreningens lokale 
i Helsingør. De begynder at gøre sig klar til timerne på 
gaden, og fylder de gule jakkelommer med bolsjer og kon-
domer. Inden de går på gaden, får politiet og SSP som altid 
en opringning. Det er en fast aftale, at de deler viden om, 

hvad der sker i byens natteliv den pågæl-
dende aften. For kendskabet til en gym-
nasiefest eller viden om, at der er mange 
unge svenskere på besøg i byen, er nyt-
tig viden at indstille hovedet og ruterne 
efter. Det er en tæt dialog, der bygger på 
mere end 20 års foreningsarbejde.

Helsingør var den første by i Danmark, 
der fik Natteravne i gaderne. Valget af Helsingør, hvor 
Natteravne-konceptet skulle udfoldes, skyldes nærheden 
til Helsingborg i Sverige, hvor finanskoncernen Skandia 

Natteravnene  
i Helsingør 
- det første helle  
mellem politi  
og forældre 
Helsingør var den første by i Danmark,  
der fik Natteravne. Foreningen har eksiste-
ret siden 1998 takket været en kerne af  
engagerede voksne og værdier, der ikke 
har ændret sig. 

”Vi havde et stjernegodt 
samarbejde med politiet 

og SSP, så det blev til,  
at vi fik lov til at gå så 

længe vi ville." 

allerede havde været med til at etablere Natteravne. Man 
havde i Skandia en forventning om, at de svenske erfa-
ringer kunne have en positiv afsmitning på den danske 
side af sundet. I begyndelsen var der også et samarbejde 
mellem de danske og svenske Natteravne, for de svenske 
Natteravne fulgte også med, når de unge svenskere ville 
feste med i Helsingør. 

Sus Sørensen var en af dem, der meldte sig til det 
allerførste informationsmøde den 27. januar 1998 i 
Toldkammeret, hvor det lokale politi, kommunens SSP-
enhed og medarbejdere fra Natteravnenes sekretariat 
fortalte om konceptet. Sus Sørensen blev så engageret, at 
hun nåede at være foreningens formand gennem 10 år. 

Den første tur gik til det dengang meget populære ’hal-
disk’ i Espergærde. Her delte de flyers ud til forældrene, 

der kørte de unge til fest, og på den måde fik de rekrut-
teret en gruppe voksne, som den 6. marts 1998 kunne gå 
deres første ’rigtige’ Natteravnetur gennem byens cen-
trale Stengade. 

”Der var dæleme gang i bylivet dengang med mange 
diskoteker og der kom rigtig mange svenskere. I starten 
måtte vi kun gå til kl. 02, men det blev de unge utilfredse 
med. Vi havde et stjernegodt samarbejde med politiet 
og SSP, så det blev til, at vi fik lov til at gå så længe vi 
ville,” fortæller Sus Sørensen.

Kondomerne blev populære
I dag er kondomer og bolsjer altid med i lommerne på 
de gule jakker. Det var kondomerne ikke oprindeligt, 
lige indtil Sus Sørensen en aften fik en diskret forespørg-
sel fra en ung fyr.

Natteravnene i Helsingør kunne fejre 20 års jubilæum i 2018. Sekretariatschef Claus Staunstrup-Nilsson(tv), Gitte Tvilling Sørensen, 
Birgitte Othel, Nanna Christensen og Adm. dir. for Fonden for Socialt Ansvar Thit Aaris-Høeg.
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”Han kom og spurgte, om jeg ikke havde et kondom, for 
han havde lige mødt en sød pige. Det måtte jeg jo svare 
nej til, og så sagde han: Du fortæller mig, at I passer på 
os, og så har du ikke kondomer med!”

Kort efter kontaktede jeg et sted, der arbejdede med fore-
byggelse af kønssygdomme, og her syntes de, at det var 
en sød historie og gav os en masse kondomer. 

Det glemmer jeg aldrig
Der er ingen tvivl om, at Natteravnenes tilstedeværelse 
har en præventiv effekt. Det har Sus Sørensen flere ek-
sempler på, men hun husker særligt en kold vinternat, 
hvor Natteravnene kom en sanseløst beruset pige til 
undsætning.

”Vi var til stede ved haldisk i Espergærde og gik rundt om-
kring hallen. Det var hundekoldt, men de unge sad allige-
vel og drak udenfor. Den ene efter den anden gik ned af 
alt det sprut, de drak og vi samlede dem op efterhånden, 
mens vi gik rundt.

Helt tilfældigt får jeg på et tidspunkt kigget i retning af 
nogle cykelskure og kan svagt ane, at der ligger en person 

derinde. Da vi kommer tættere på, er der to, der stikker af. 
Der finder vi så en pige, der ligger med nylonstrømperne 
trukket ned til knæene. Jeg tror, at vi lige kom i det rette 
øjeblik, inden hun blev voldtaget. Så fik vi et tæppe om 
hende og politiet blev tilkaldt, men de fandt dem ikke.”

En typisk fredag
I Helsingør er der i dag omkring 16 gå-i-byen-steder. På 
en del af klubberne har unge under 18 år adgang om 
fredagen, men de må selvfølgelig ikke få udskænket 
alkohol. Så de unge drikker hjemmefra eller ude på ga-
den, og det er her, de nu møder Birgitte Othel og hendes 
Natteravnekolleger. Det er om fredagen, der er mest at se 
til som Natteravn i Helsingør, og fordi der ikke er frivillige 
nok til at gå både fredag og lørdag, er det fredagen, de 
samler kræfterne om.

I foreningens unge år var der op til 50 Natteravne og der 
gik både tre hold om fredagen og to om lørdagen. I be-
gyndelsen af 2020 er antallet 27 ravne, så de er konstant 
på udkig efter frivillige, og holder jævnligt informations-
møder for interesserede. Bare 10 ekstra voksne i gule 
jakker, ville gøre godt for vagtplanen. 

Stor opbakning
Natteravnene i Helsingør breder sig langt ud over midt-
byen. De går også med, når de unge fejrer Blå mandag 
på Dyrehavsbakken og er med, når flere tusinde unge går 
det lokale ølløb fra Snekkersten til Helsingør i maj.

”Så møder vi talstærkt op og deler vand ud til de unge. 
Sidste gang fik vi sponseret 4.000 flasker,” fortæller 
Birgitte Othel, som generelt oplever stor opbakning til 
Natteravnenes lokale indsats.

”Vi har et utroligt godt samarbejde med de lokale 
virksomheder, og mange vil gerne støtte Natteravnene. 
Nogle gange har vi også søgt lokale puljer og fået spon-
sorater fra f.eks. Rotary og andre, så vi også kan komme 
på efteruddannelse og tage drug-kurser og blive bedre til 
det, vi gør, ” siger Birgitte Othel.

Altid samme koncept
De unges måde at feste på har ændret sig gennem årene, 
hvor Natteravnene har været på gaden. Men værdierne og 
reglerne for, hvordan en Natteravn optræder i mødet med 

Fordomme  
Natteravnene møder
Nej, dine børn bliver ikke flove over, at du er Nat-
teravn. Tværtimod. De er stolte af dig og glade 
for, at du hjælper.

Nej, du skal ikke gå Natteravn hver fredag og 
lørdag - 16 timer om året kan gøre det.

Nej, du behøver ikke at være Natteravn hele livet. 
Du kan være med, så længe du har lyst. 

Nej, det er ikke farligt at gå Natteravn - det er 
superhyggeligt.

Birgitte Othel, Natteravn  siden 2005

de unge, har ikke ændret sig. Det er en uvurderlig styrke 
og helt afgørende. Birgitte Othel forklarer: ”Jeg kan godt 
lide principperne i Natteravnene, som kan oversættes til, 
at vi ikke kommer med løftede pegefingre. Vi rummer, 
at de unge er der i nattelivet, erkender at deres forældre 
ikke altid ved, at de er derude og dømmer ikke nogen, 

men er der for dem, der måtte have brug for os. Det er 
uhyre vigtigt. Vi hjælper de unge dér, hvor de er. Vi har 
et udtryk: ”Natteravnene er et helle mellem forældre og 
politiet,” og det er et udtryk, de unge selv har fundet på. 
Og de er meget glade for os. Man går ikke en tur uden at 
få 10-20 kram.”

Bolsjer og kondomer er fast 
inventar i Natteravnenes lommer.

Borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær,  
holdt tale til Natteravnenes jubilæum i 2018.
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Leder og Kolofon Information

Nuværende Borgmester for helsingør HENRIET TE KiÆR VED LANDSMØDET  I 2010
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Endelig kom Aarhus på landkortet som en by med  
frivillige Natteravne i gadebilledet. Natteravnenes til-
stedeværelse har i mange år været et stort ønske, og i 
forbindelse med Natteravnenes 20 års jubilæum, iværk-
satte Landssekretariatet derfor en lokal kampagne for at 
hverve frivillige. Det lykkedes efter en premierevandring 
10. marts 2018 med blandt andre Aarhus’ borgmester 
Jacob Bundsgaard. En af dem, der mødte op til de ef-
terfølgende intro-møder, var Anne Lund. Hendes lyst til 
at udfolde frivilligt arbejde på en ny måde, gjorde hende 
nysgerrig, og behovet for Natteravnene kunne hun som 
mor til en 23-årig søn sagtens få øje på. 

Anne Lund gik aktivt ind i den midlertidige styregruppe, 
der altid er første skridt på vejen, inden de frivillige over-
går til at blive en selvstændig Natteravne-forening med 
en valgt bestyrelse. Den er Anne Lund siden blevet for-
mand for. I slutningen af 2019 havde foreningen en stabil 
kerne af 30 aktive Natteravne. 

God karma fra alle sider
Anne Lund glæder sig over den modtagelse, 
Natteravnene har fået i byen:

”Vi er blevet modtaget med åbne arme af de unge. 
Aarhus har som universitetsby mange unge udefra og de 
kender os jo fra deres fødebyer, så de bliver simpelthen 
så glade over at se os. De unge har forstået, at vi er til 
stede og er der stabilt. Også forældre kommer hen til os 

og siger; ’I gør bare det sejeste arbejde, vi er så glade for 
det’. Så skynder vi os at give dem en hvervefolder, så de 
kan se, at de selv kan blive en del af det,” griner hun.

Restaurationslivet og klubberne har kun haft godt at sige 
om den nystartede forenings tilstedeværelse i nattelivet.
”Deres dørmænd hilser os velkommen. Vi har mødt så 
meget positivitet fra deres side. Vi havde f.eks. en epi-
sode, hvor en person faldt i åen. En dørmand havde set 
det, også at personen blev fisket op igen af vennerne. 
Her bad dørmanden Natteravnene om at finde vedkom-
mende, for han kunne ikke selv forlade sin plads, og ville 
bare have det godt med, at episoden lige blev tjekket. På 
den måde har vi et rigtig godt samarbejde med dem.”

SSP Gadeplan runderer også i Aarhus gader, mens 
politiet tager sig af ’dem, der er bedst til at være værst’, 
som man siger. Begge parter værdsætter Natteravnene 

INTERVIEW MED NATTERAVNE-FORENINGEN I ÅRHUS

Det er en mission, 
der holder hele  
vejen igennem
I 2018 kunne de unge endelig møde gule jakker om natten i Aarhus. En af dem, der i høj grad 
har bidraget til at skubbe initiativet i mål, er Anne Lund. Hun glæder sig over den vigtige op-
gave, de 30 frivillige Natteravne løser og den positive modtagelse, de får fra alle sider.

og holder dem gerne orienteret, hvis de bliver opmærk-
somme på en fest, hvor der kunne blive behov for en 
voksen at støtte sig til. 

For selvom en nattetur hovedsagelig er en vandring blandt 
hyggelige og feststemte unge, så er der også den alvorlige 
side. Alvoren består f.eks. i at håndtere en stærkt beruset 
pige eller dreng, som ikke er i stand til at sige sit navn eller 
låse telefonen op, så man kan kontakte forældrene.

”Det er en af årsagerne til, at man skal være lidt robust 
og kunne reagere roligt, når man lægger personen i af-
låst sideleje og ringer 112,” siger Anne Lund.

Vigtig opbakning fra kontoret og andre
Som nystartet forening har det været vigtigt at have 
Natteravnenes Landssekretariat i baghånden.

”De er godt klædt på til at servicere og jeg mangler på 
ingen måde service derfra. Det er en stor støtte for os, at 
det er dem, der hjælper med at indhente børneattester, 
som lovgivningen forlanger. Det ville være en kæmpe-
stor administrationsopgave for os, og ville kunne dræbe 
enhver lille forening. Så hjælper de os kommunikations-
mæssigt med f.eks. at lave opslag til vores Facebook-
side. Landssekretariatet står også for at stille instruktører 
til rådighed til de basiskurser på tre timer, som er ob-
ligatoriske for alle Natteravne at deltage i. Ved større 
events i byen hjælper de os også med at lave turplaner 
og organiserer, hvis vi er flere foreninger om en opgave. 
Landssekretariatet sørger også for, at vi altid har jakker at 
tage på og bolsjer og kondomer at dele ud til de unge, vi 
møder på vores vandringer.”

Hvordan har det været at skaffe andre frivillige?
”Det er faktisk kommet meget fint. Vi har haft en solid 
kerne fra begyndelsen, som hver har skaffet et eller flere 
medlemmer. Vores lokale medier kan godt lide os, og 
det er faktisk kommet meget bag på mig, hvor meget 
jeg er blevet kontaktet af medier. Så vi er meget privile-
gerede.”

Det er ikke første gang Anne Lund er frivillig. Hun har 
i en årrække været frivillig fodboldtræner under DBU. 
Men Natteravnene er anderledes, fortæller hun.

”Jeg oplever noget, jeg ikke har prøvet før. Det forebyg-
gende arbejde bliver jeg egentlig lidt glad over. Man 
tager vare på noget, inden der sker noget, ved at sikre 
tryghed. Missionen holder hele vejen igennem. På trods 
af de lidt "grimme jakker", som kun en mor kan holde af, 
ja dem holder de unge altså også af. De kommer gerne 
og krammer os.”

Hvordan har I det sammen i foreningen?
”Efter vi er blevet en solid kerne, er det blevet endnu 
mere almindeligt, at venskaber opstår på kryds og 
tværs. Medlemmerne er begyndt at udtrykke ønske om, 
at hele flokken skal ses samlet mere end en gang om 
året til generalforsamlingen. Os, der går sammen, har 
det mega-hyggeligt, og vi har også et rigtig godt sam-
arbejde med de omkringliggende foreninger i andre 
byer.”

Siden foreningen for Aarhus Midtby blev dannet, er flere 
foreninger under opstart i forstæderne. Både Lystrup og 
Tranbjerg er siden kommet til og flere er på vej. Formand for Natteravneforeningen i  Århus, Anne Lund.
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SamarbejdeSamarbejde

DSB
DSB har været hovedsamarbejdspartner i Natteravnene 
siden maj 2009. DSB støtter Natteravnene med en årlig 
bevilling, og de frivillige kører gratis med toget, når de 
bevæger sig rundt i nattelivet, og skaber tryghed i tog og 
på stationer.

Samarbejdet mellem DSB og Natteravnene blev oprinde-
ligt etableret som et forsøg på at skabe øget tryghed i S-tog 
og på stationer i København, men er siden udvidet til at 
dække nationalt og på strækninger for fjern- og regionaltog. 

Aske Wieth-Knudsen, Chef for bæredygtighed i DSB og 
medlem af Natteravnenes styregruppe:

”Natteravnene er en ansvarlig organisation, som skaber 
tryghed i nattelivet og gør noget godt i vores samfund, 
og så understøtter de samtidig DSB’s ønske om, at det er 
trygt at rejse med toget.

Natteravnene har den tilgang til arbejdet med nattelivet, 
at man netop ikke lægger folk i benlås eller laver civile an-
holdelser og den slags, men arbejder på en positiv måde. 
Det synes vi matcher godt,” siger Aske Wieth-Knudsen 
om valget af Natteravnene som samarbejdspartner.

For Aske Wieth-Knudsen vægter det positivt, at 
Natteravnene som landsdækkende frivillig indsats er inklu-
deret i paraplyorganisationen, Fonden for Socialt Ansvar. 

”Alle ved, at når man har med frivillige organisatio-
ner at gøre, der skal udrette noget og måske endda 
udrette noget i hele Danmark, så er der en hel masse 
omkostninger, som kan være svære for frivillige orga-
nisationer at få dækket. Det er godt tænkt, at man har 
etableret Fonden for Socialt Ansvar, hvor man deles 
om en række udgifter. Det er med til at reducere nogle 
omkostninger for de enkelte aktiviteter, så de frivillige 
i Natteravnene kan koncentrere sig om at gøre dét, de 
er bedst til - at skabe tryghed i nattelivet og så vide, 
at der er en større, effektiv organisation, der støtter op 
omkring det.” 

Med tiden har samarbejdet udviklet sig til mere end  
Aske Wieth-Knudsen havde forventet:

”Når man er medsponsor for Natteravnene, er man 
med i en styregruppe. Det betyder, at man kan tale 
med den daglige ledelse i Natteravnene og i Fonden 
for Socialt Ansvar foruden de andre repræsentanter 
i styregruppen, som man kan ideudveksle og sparre 
med. Vi havde på et tidspunkt et specielt område, hvor 
de rejsende oplevede lidt utryghed. Der drøftede vi i 
styregruppen, om lokalafdelingen kunne holde et ekstra 
øje i det område, og det ville de gerne. Så jeg oplever, 
at Natteravnene er meget lydhøre over for at kunne 
gøre en forskel, hvis vi har en konkret udfordring. Det 
havde jeg nok ikke forestillet mig, da vi startede vores 
samarbejde.”

DE STORE
SAMARBEJDS- 
PARTNERE

Chef for Natteravnene 
Claus Staunstrup Nils-
son og Tuborgfondets 
bestyrelsesformand 
Anne Marie Skov.

Natteravnene på S-togene.
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Samarbejde

Tuborgfondet
Tuborgfondet støtter projekter, der i særlig grad omfat-
ter frivillige, unge og fællesskaber, og fondet har været 
hovedsamarbejdspartner for Natteravnene siden 2016. 
Forinden, siden 2004, har Natteravnene haft et tæt part-
nerskab med Carlsberg Danmark A/S. 

Tuborgfondets bestyrelsesformand Anne-Marie Skov 
sidder i bestyrelsen hos Fonden for Socialt Ansvar. 

Peter Giacomello, sekre-
tariatschef i Tuborgfondet, 
medlem af Natteravnenes 
styregruppe udtaler:

”Vores primære målgruppe 
er unge mennesker, og der 
må man jo sige, at når ind-
satsen handler om at hjælpe 
de unge mennesker, så er 
der et rigtig godt match mellem os og Natteravnene. 
Vi ser også et match på vores indsatsområder omkring 
fællesskab og frivillighed, så for os er det et kerne- 
eksempel på, hvad vi i Tuborgfondet mener, når  
mennesker går sammen om at løse et problem, som kun  
et civilsamfund kan gøre det. Vi har et tæt og godt sam-
arbejde, som er præget af, at vi støtter reelle behov for 
at Natteravnene som organisation kan udvikle sig.”
 
At Natteravnene som organisation har kunnet fastholde 
så mange frivillige i et fællesskab gennem mere end 20 
år, forklarer han med, at Natteravnenes mission er tyde-
lig og accepteret.

”Det er svært at gøre dét, Natteravnene har gjort over så 
mange år. Det handler om, at man har formået at skabe 
et fællesskab, som er meningsfyldt og hvor de frivillige 
føler, at de gør en forskel. Det er sandelig ikke alle sager, 
der har den legitimitet omkring det man laver, og hvor 
det blandt venner og familie er acceptabelt, at man 
vælger at bruge timer på at gå som Natteravn kontra alt 
muligt andet i livet.” 

Samarbejdet mel-
lem Tuborgfondet og 
Natteravnene er blevet tæt-
tere, siden organisationen for 
et år siden fik en større bevil-
ling for at fremme en foryn-
gelseskur i foreningen.

”Vi prøver at lave et genera-
tionsskifte i Natteravnene, så 
de respektive Natteravne bli-

ver lidt yngre. Vi håber jo, at Natteravnene kan fortsætte 
i mange, mange år fremover og der er intet ’galt’ med 
dem, der går i dag, men der skal også nyt blod til for at 
sikre bæredygtigheden på sigt".

Det ser Peter Giacomello Unge Ravne som et konkret 
eksempel på.

”Det er et forsøg på, med nogle andre greb, at få unge 
til at tage sig af andre unge. Man kan noget andet, når 
man er ung og der er startet rigtig gode pilotprojekter, 
som ser meget spændende ud. Jeg håber virkelig på,  
at det bliver en succes.”

”Det er svært at gøre dét, Natte- 
ravnene har gjort over så mange 
år. Det handler om, at man har 
formået at skabe et fællesskab, 
som er meningsfyldt og hvor de 

frivillige føler, at de gør en forskel."

Samarbejde

Tak til vores 
samarbejdspartnere

gennem årene
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Nordisk samarbejdeNordisk samarbejde

Særligt de danske Natteravne og de svenske 
Nattevandrere har et tæt samarbejde. ”Vi tager og giver  
til hinanden hele tiden”, lyder det fra den svenske  
sekretariatschef Janne Lundholm.

Behovet for frivillige voksne, der stiller op med overskud, 
en skulder og hjælp til de unge i nattelivet eksisterer i hele 

Norden, og den fælles indsats arbejder de 
nordiske organisationer løbende om  
at udvikle sammen.

Særligt Sverige og Danmark har i en 
årrække haft en tæt dialog om indsatsen 
for de unge og udviklingen af organisati-
onerne.

I samarbejdet mellem Sverige og Danmark 
har det været gavnligt at kunne udveksle erfaringer og 
have dialog om de udfordringer, man har oplevet i begge 
lande, fortæller Janne Lundholm, sekretariatsleder og 
stifter af Nattvandring.nu, som er Natteravnenes svenske 
samarbejdspartner.

“Vi har haft et rigtig godt samarbejde gennem årene, 
og det har altid været en inspirationskilde at kigge på, 
hvordan tingene blev gjort i Natteravnene Danmark. Da 
vi stiftede Nattvandring.nu i 2008, byggede vi det på den 
danske model som fundament. Gennem det samarbejde 
vi har haft gennem årene, har vi hver især ‘taget’ nogle 
ideer fra hinanden og tilpasset dem de forhold, der eksi-
sterer i de respektive lande.  Vi tager og giver til hinanden 
hele tiden.”

NORDISK SAMARBEJDE 

God dialog 
på tværs af 
grænser

Da vi stiftede  
Nattvandring.nu i  

2008, byggede vi det  
med den danske model  

som fundament.

Dialogen har i alle årene været drevet af et ønske om at 
udvikle det generelle forebyggende arbejde i nattelivet. 
Men også de evigt aktuelle udfordringer med at rekruttere 
frivillige og finansiering af indsatsen er områder, hvor man 
bruger hinanden som sparringspartner. Senest er organi-
sationerne i Sverige og Danmark begyndt at samle deres 
indkøb hos leverandører for at opnå lavere priser. 

Et ganske særligt område, fundraising, står højt på ønske-
sedlen hos Janne Lundholm. Her må de nordiske lande 
gerne rykke endnu tættere sammen, hvis det står til ham.  

“Der er sponsorer, som er til stede i alle lande og min vi-
sion er, at vi får flere nordiske samarbejdspartnere tilknyt-
tet på den måde på tværs af landegrænser,” siger Janne 
Lundholm. 

Der er Natteravne i både Danmark, Sverige, Norge, Grønland og Færøerne.

Sekretariatsleder og stifter af Nattvandring.nu Janne Lund.



Ungdomsindsats

Unge Ravne er en ny ungdomsindsats, som er en  
del af Natteravnene og Fonden for Socialt Ansvar 

Unge Ravne blev i 2019 igangsat som et pilotprojekt i 
København for at skabe tryghed og drage omsorg for 
unge i alderen 14 – 20 år, når de er ude i nattelivet alene. 
Unge Ravne agerer ud fra det samme værdigrundlag 

Unge Ravne er cremen på kagen

“Initiativet Unge Ravne har åbnet for, at man nu kan komme 
 ind nogle andre steder og det er et enormt løft. Unge Ravne  

kommer ud og møder deres jævnaldrende, og at de har  
modet til det, synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det er ikke for  

at desavouere det andet arbejde, Natteravnene udfører, men  
med Unge Ravne får man lige lagt cremen oven på kagen.” 

 
Tommy Laursen, Politiinspektør i Københavns Politi og tidligere 

sekretariatschef for SSP København. Sidder i Natteravnenes styregruppe.

som de ’klassiske’ Natteravne, men i modsætning til  
de ældre, voksne Natteravne, må Unge Ravne gå ind  
på klubber og barer, hvor unge fester. Unge Ravne er 
i alderen 20- 30 år, og dermed tætte på målgruppen 
både aldersmæssigt og i kontakten til dem. Unge Ravne  
kan være gode rollemodeller og hjælpe dem, der  
har et behov.

46

UNGE RAVNE

Ungdomsindsats

47
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Information

NATTERAVNE- 
FORENINGER IDanmark
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Leder og Kolofon Information

2020
Foreninger

Forenings navn Etableret

Frederikssund 2/12/2002

Aalborg 3/11/2002

Hammel 4/23/2002

Skive 5/14/2002

Bramming 5/27/2002

Græsted/Gilleleje 6/13/2002

Ullerslev 9/12/2002

Sjælør 9/17/2002

Skovlunde 9/18/2002

Holbæk 10/28/2002

Ølgod 11/21/2002

Fredericia 12/3/2002

Halsnæs 2/4/2003

Tørring 2/27/2003

Aabenraa 3/13/2003

Maribo 4/7/2003

Hobro 4/10/2003

Brøndbyøster 5/12/2003

Karup 6/4/2003

Hillerød 6/10/2003

Nykøbing Mors 10/7/2003

Thisted 10/20/2003

Foreninger

Forenings navn Etableret

Skjern 10/28/2003

Helsinge 12/10/2003

Ebeltoft 3/23/2004

Langeland 4/27/2004

Munkebo 5/11/2004

Silkeborg 6/20/2004

Juelsminde 9/23/2004

Gørlev 9/27/2004

Nørre Rangstrup 10/27/2004

Brovst 10/28/2004

Brande 4/27/2005

Trige 4/28/2005

Jyllinge 6/30/2005

Solrød 9/19/2005

Haderslev 12/1/2005

Aalestrup 1/30/2006

Folehaven 2/22/2006

Furesø 3/7/2006

Fjerritslev 3/7/2006

Skærbæk 3/14/2006

Bispebjerg 4/5/2006

Tønder 5/9/2006

Forenings navn Etableret

Helsingør 3/6/1998

Randers 9/25/1998

Næstved 4/23/1999

Holstebro 5/20/1999

Rønne 6/11/1999

Middelfart 10/27/1999

Lundtoftegade 2/9/2000

Greve 2/28/2000

Faaborg - Midtfyn 2/29/2000

Stenløse 5/15/2000

Kolding 5/22/2000

Horsens 5/30/2000

Grindsted 6/6/2000

Vallensbæk 6/14/2000

Tilst 8/17/2000

Frederikshavn 8/31/2000

Nuuk 9/7/2000

Slagelse 10/16/2000

Sønderborg 10/24/2000

Varde 10/30/2000

Herning 10/30/2000

Sindal 11/1/2000

Forenings navn Etableret

Brønderslev 11/7/2000

Vordingborg 11/20/2000

Køge 11/28/2000

Brøndby 1/23/2001

Haslev 1/29/2001

Give 1/29/2001

Nexø 2/13/2001

Vejen 3/19/2001

Roskilde 3/21/2001

Kjellerup 3/29/2001

Hjørring 4/9/2001

Nakskov 5/29/2001

Kalundborg 6/7/2001

Høng 8/7/2001

Struer 8/16/2001

Ribe 9/17/2001

Gentofte 9/18/2001

Svendborg 9/20/2001

Ringsted 10/9/2001

Tórshavn 11/14/2001

Pandrup 11/28/2001

Års 12/4/2001
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Leder og Kolofon Information

2020
Forenings navn Etableret

Harlev 6/2/2016

Islands Brygge 11/14/2016

Ærø 3/1/2017

Dragør 3/7/2017

Herlev 5/31/2017

Christiansfeld 8/30/2017

Nyborg 10/31/2017

Midtdjurs 12/4/2017

Ikast-Bording-Engesvang 1/22/2018

Allerød 1/26/2018

Ringkøbing 3/7/2018

Aarhus 4/10/2018

Bogense 5/24/2018

Ulstrup 6/13/2018

Tranbjerg 1/21/2019

Odder 2/25/2019

Nørrebro 2/26/2019

Fanø 3/11/2019

Præstø 8/28/2019

Lystrup 9/25/2019

Børkop og omegn 12/17/2019

Forenings navn Etableret

Ry 5/18/2006

Smørum 6/29/2006

Dalby 3/12/2007

Lemvig 3/15/2007

Grenaa 5/16/2007

København City 11/2/2007

Hornslet 3/11/2008

Skanderborg 5/13/2008

Hvidovre 8/25/2008

Vemmelev 9/3/2008

Tårnby 11/18/2008

Frederiksberg 11/27/2008

Viborg 12/1/2008

Albertslund 1/26/2009

Brønshøj 3/9/2009

Rødovre 3/30/2009

Thyregod 5/13/2009

Lyngby 5/13/2009

Samsø 6/3/2009

Rudersdal 6/17/2009

Gullestrup 12/9/2009

Forenings navn Etableret

Aarhus 1/29/2010

Vejle 4/21/2010

Sorø 4/26/2010

Århus N 6/22/2010

Nykøbing Falster 7/5/2010

Husum 1/26/2011

Odense 2/15/2012

Vanløse 3/8/2012

Ruds Vedby 10/23/2012

Esbjerg 11/27/2013

Ballerup 11/18/2014

Skævinge 12/15/2014

Hadsten - Hinnerup 2/25/2015

Skagen 2/26/2015

Avedøre 4/30/2015

Korsør 8/21/2015

Tappernøje 9/22/2015

Faxe Øst 10/20/2015

Hørning 1/18/2016

Slangerup 3/7/2016

Assens 5/25/2016

Foreninger Foreninger
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Om Fonden

Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation 
for en række indsatser, herunder Natteravnene, som alle 
arbejder for at gøre livet bedre for udsatte og sårbare 
grupper i Danmark. Fonden har til formål at bidrage til 

Om Fonden  
for Socialt Ansvar

Vi samler administrative opgaver under én hat og 
sikrer rammerne for de frivillige ildsjæle, som dermed 
kan gøre det, de er allerbedst til. At hjælpe dem, som 
har brug for en ekstra hånd i ryggen. Vores organi-
sering samler det frivillige sociale område, og sikrer 
samarbejde mellem det private, det offentlige og 
civilsamfundet. 

Vi arbejder med social innovation på flere niveauer, 
og i arbejdet med at skabe løsninger på samfunds-
mæssige problemer i Danmark, ønsker vi at udforske 
nye muligheder for tværsektorielt arbejde og arbejder 
bl.a. med metodeudvikling, nye finansieringsmodel-
ler og franchise koncepter. 

Alle Fondens indsatser drives efter den samme fran-
chisemodel, som sikrer kontinuitet, styring og gode 
resultater. Fonden er en samlende enhed, som arbej-
der for at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale 
område og sikre et fortsat løft af området. 

I vores arbejde med at styrke infrastrukturen i 
Danmark på det frivillige sociale område, driver vi 
ledernetværket Netværk for Socialt Ansvar, hvor pt. 
70 mellemstore frivillige sociale organisationer er 
repræsenteret, ligesom vi igennem vores ønske om 
at sikre struktur, fremdrift og kvalitet på området, dri-
ver en Rugekasse, hvor vi gennem et struktureret og 
professionelt forløb giver sparring og undervisning til 
nystartede og mindre organisationer, som har brug 
for hjælp til at blive bæredygtige, landsdækkende 
initiativer. Vi arbejder professionelt henimod færre 
sekretariater og mange organisationer under den 
samme paraply, så vi sikrer effektivitet. Effektivitet 
der i sidste evne kommer alle de udsatte grupper i 
Danmark til gavn.   

Læs mere om Fonden for Socialt Ansvar på  
www.socialtansvar.dk

Projekter under 
Natteravnene
Unge Ravne: Unge Ravne er et pilotprojekt,  
som startede op som udspring af Natteravnene 
i 2019, hvor ca. 30 unge frivillige (18-30 år) er en 
ædru ven i natten for de unge på barer og klub-
ber i København. Unge Ravne har lidt flere befø-
jelser end Natteravnene og må fx gerne gå med 
ind på barer og klubber. Unge Ravne forventes  
at starte op i Aarhus i løbet af 2020. 

LifeMap: LifeMap hjælper og guider unge på 
gymnasierne og andre ungdomsuddannelser til 
bedre trivsel, når livet er svært. I LifeMap appen 
kan unge finde råd og vejledning inden for de 
temaer og udfordringer, som fylder mest i deres 
liv. Appen er udarbejdet i tæt samarbejde med 
de unge selv, der har været med til at vælge 
temaerne. 

Om Fonden

løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer 
som mistrivsel, ensomhed, isolation, kriminalitet og radika-
lisering og at skabe social værdi for børn, unge, familier og 
socialt udsatte grupper.
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