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En trillebår til besvær?
For noen somre siden falt den årlige dugnaden på hytta sammen med visning
av nabohytta som skulle selges. Blant hardtarbeidende hytteeiere i alle
fasonger, kom det gående en liten fyr i dress. Det var megleren som skulle stå
for visningen av herligheten. Megleren stoppet opp ved synet av oss og fikk
en bekymret mine over ansiktet.
Hva var det som bekymret ham? Joda, kunne han betro oss – han var bekymret for at synet kunne skremme bort potensielle hyttekjøpere. På hytta skal
man slappe av, må vite. Det skulle vise seg at hans bekymring var ubegrunnet.
I sommer deltok jeg på dugnad sammen med vedkommende som fikk tilslaget
på nabohytta. Da jeg fortalte ham denne historien, dro han på smilebåndet og
sa at det snarere tvert imot bare viste at saker og ting fungerte både praktisk
og sosialt.
Denne holdningen tror jeg er representativ for de fleste av oss. Kanskje er det
derfor ordet «dugnad» ble kåret til Norges nasjonalord i NRK-programmet
«Typisk norsk» våren 2004. Kanskje er det også derfor halvparten av Norges
voksne befolkning, gjennom deltagelse i frivillig arbeid, genererer om lag
115 000 årsverk.
Dugnad er temaet for denne utgaven av Gatelangs og her kan du lese mer om
hvordan det står til med folks dugnadsånd, fra kjempedugnad med 1 600 frivillige på Norway Cup til oppussing av en speiderhytte. I tillegg gir vi deg en
liten forsmak på Jon Almaas og Tore Sagens humoristiske tolkning av Natteravnene i en sit-com vi gleder oss til å se på NRK1
til høsten.
God dugnad!
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Neste Gatelangs kommer i desember.
Frist for innspill er 1. november 2013

Tips oss!
Skjer det noe i ditt nærmiljø
eller i din natteravngruppe
som Gatelangs bør skrive om?
Tips oss!
Send en mail til
gatelangs@natteravnene.no
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Natteravner landet rundt...
Tromsø
I sommer startet Kim Kjærvik Swaleh (15) opp
«Fyllepatruljen Tromsø» etter å ha bevitnet en ung mann i
20-årene liggende nesten bevisstløs på gaten i sentrum,
melder avisa tromso.no. Han betegner det selv som en
slags ungdomsversjon av Natteravnene. Sammen med
kamerater, der flere er over atten år og har bil, følger de
med i gatebildet og tilbyr blant annet skyss hjem om de
finner ungdom som ikke kan ta vare på seg selv.

Nærøy/Vikna/Bindal
Natteravnene i Nærøy, Vikna og Bindal har siden 2007
samarbeidet med de store sommerfestivalene i regionen.
Dette gjelder både Nordlandsbåtregattaen,
Rørvikdagene og Kolvereiddagene, melder lokalavisa
ytringen.no. Natteravnene stilte også under årets festivaler. Det at det er lokale natteravner på plass, gjør at
det alltid er noen til stede som kjenner den lokale ungdommen. Det gir en trygghetsfølelse i seg selv.

Fana, Bergen
Foreldre i Fana har satt inn
1000 natteravner for å hindre
mer bruk og salg av narkotika
når Bybanen nå har kommet til
Lagunen, melder Bergens
Tidende. Det er foreldre fra skolene Rå, Rådalslien,
Søråshøgda, Skeie og Apeltun
som har slått seg sammen til en
stor natteravngruppe.
Bakgrunnen er åpningen av
bybanens andre byggetrinn til
Lagunen. Også politiet har satt
inn ekstra ressurser og jobber
tett sammen med natteravnene.

Arendal
En egen velferdsgruppe med natteravner er sammen med profesjonelt vakthold og politi, med på å
gjøre Hove-festivalen i Arendal trygg også for de
yngste. Til NRK Sørlandet uttalte bookingansvarlig,
Toffen Gunnufsen, før årets festival at de pleier å
ha lite problemer med alkohol. Tallene fra den
medisinske statistikken fra året før, viste at
skrubbsår raget høyest, mens det altså var få problemer knyttet til alkohol.
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Ås, Follo
En 19 år gammel mann ble natt til 17. mai
funnet bevisstløs i vannkanten på Breivoll.
Han ble reddet av MC-ravner fra Ski, melder
Østlandets blad. Etter å ha fått beskjed om
at mange ungdommer befant seg på
Breivollstranda tok MC-ravnene turen innom
for å sjekke hvordan det sto til. Det var da de
fant den bevisstløse 19-åringen. Ambulanse
ble tilkalt og mens de ventet utførte de livreddende førstehjelp på den unge mannen.

Langesund
I et intervju Langesunds Blad (pd.no) gjør med
Bård Hoksrud mens han ferierer på hytta
hjemme i Langesund i sommer, forteller FrPpolitikeren at han har som tradisjon å gå natteravn hver sommer. Til avisa sier han: «Jeg
gikk natteravn lørdagen da det var konsert
med Postgirobygget på Wrightegaarden i
Langesund, det er noe jeg gjør hvert år. Det
var masse mennesker på byen, og over 90
prosent av dem oppførte seg ordentlig».
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Må skape engasjeme
På 50- og 60-tallet var det nærmest
dødssynd ikke å stille på dugnad i
borettslaget. Den pliktfølelsen er
nok ikke like dyp i dag. Men er det
noe folk synes er viktig, da er det
mye enklere å få folk til å engasjere
seg, mener Jan Bøhler.
Tekst og foto: Anette Haugen
Tidligere i år takket Stortingsrepresentant og AP-politiker Jan Bøhler
ja til å sitte i Natteravnenes styre. Det
gjorde han fordi han lenge har syntes
at det Natteravnene gjør er svært positivt for samfunnet.
Selv engasjerte han seg blant annet
sterkt høsten 2011, da det ble mobilisert stort i forhold til alle overgrepsvoldtektene i Oslo. Han var selv med å
gå natteravn i sentrum – og hjalp også
til med å organisere deltakelse fra
flere politikere, i forbindelse med at de
ulike partiene i den perioden påtok seg
ansvar for å stille med folk på ulike
vandringer.
– Det er viktig med mobilisering i slike
saker og det er viktig at vi innbyggere
stiller opp for hverandre. Natteravnene
er en fin kanal for det. Som justispolitisk talsmann er jeg opptatt av trygghet og politi. Vi kan ikke godta at noen
bydeler og områder ikke er trygge.
Samtidig kan vi ikke løse alt med politi
heller. Da er nærvær av voksne mennesker i byen et stort bidrag, påpeker
Jan Bøhler.
Nye ideer
Det var derfor ikke vanskelig for Appolitikeren å si ja da forespørselen fra
Natteravnene kom. Dette er en sak han
engasjerer seg i og der han føler han
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har noe å bidra med. Han synes konseptet er flott som det er i dag, men
mener også at det kan få en utvidet
betydning framover. Her vil han gjerne
bidra med nye ideer.
– De har jo allerede kommet med flere
nye ideer, slik som å gå natteravn på
dagtid på Vaterland, Grønland og
Tøyen. Det er en god ting. Rusmiljøene
kan gjøre det utrygt for barn også på
dagtid. Da er det veldig bra at voksne
stiller opp. Dette er også forsøkt andre
steder, blant annet på Stovner, kommenterer Jan Bøhler.
Videre trekker han fram Norway Cup,
der Natteravnene har vært til stede på
dagtid i flere år allerede. Det er mange
som henger rundt sletta. Og når ungdom fra hele landet og fra utlandet
møtes – ungdom som ikke er kjent her
– er det nødvendig med voksne som er
oppmerksomme på farer som kan true.
At ordet natteravn ikke blir helt dekkende når vandringen foregår på dagtid, er en detalj politikeren velger å
overse. Begrepet er så godt innarbeidet
at det bør beholdes.
Ulike organisasjoner
Ap-politikeren, som selv bor i
Groruddalen, forteller at han var til
stede på en rap-konsert på Romsås i
juni. Her møtte han flere natteravner.
Så vidt han vet var de organisert av en
frivillig organisasjon. Han har også
hørt at Grorud Rotary har planer om å
sette i gang en form for natteravning.
– Det er flott at det kan tas initiativ
nedenfra, fra ulike organisasjoner,
slike som Rotary, pensjonistforeninger
og frivilligsentraler. Det trenger ikke
alltid komme ovenfra. Jeg tror det er
mulig å videreutvikle Natteravn-

konseptet på flere felt. Jeg har noen
ideer, så det er her jeg håper at jeg har
noe å bidra med, sier Jan Bøhler.
Han påpeker videre at med flere ulike
konsepter, vil det også være enklere
for flere å bidra. Det er flott at noen
har kapasitet til å gå natteravn i Oslo
sentrum til klokka fem om morgenen.
Det er et fantastisk bidrag, men alle
har ikke den muligheten. Med dagravning og ettermiddags/kveldsravning i
nærmiljøet vil enda flere kunne bidra.
Dugnadsånd og integrering
Hva tenker så Jan Bøhler om det norske folks dugnadsånd generelt og om
hvordan den for eksempel kan brukes i
forhold til integrering?
– Jeg bor i en vanlig blokk på
Haugenstua og jeg sitter i styret i
Grorud idrettslag. Vi har helt klart problemer med å rekruttere folk med innvandrerbakgrunn i Groruddalen til verv
i idrettslaget og til generelle dugnader.
De som prøver å tegne et glansbilde av
det er for overfladiske, påpeker han og
utdyper:
– En del tror nok disse tingene ivaretas
av stat og kommune. Mange innvandrere er samtidig svært aktive i egne
organisasjoner, der de stiller på arrangementer og stevner. Så evnen til å
stille opp er der, men de kjenner ikke
helt den norske dugnadsånden. Her
trenger vi noen forbilder med innvandrerbakgrunn for å nå gjennom.
Å få flere voksne med innvandrerbakgrunn med på å gå natteravn i sentrum
ser Jan Bøhler på som et viktig mål.
Han mener de kan bidra med mye –
ikke minst til å berolige og hisse ned
situasjoner der innvandrerungdom er
innblandet. Kanskje kunne man ta kon-
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nt
takt med innvandrerorganisasjoner
og prøve å rekruttere den veien?
For å få med flere både på natteravning, i idrettslagene og til andre fritidssysler, ser også Bøhler at det er
nødvendig å tilnærme seg foreldre
med innvandrerbakgrunn på en litt
annen måte. Det hjelper ikke å sende
med et skriv hjem. Det gir ingen
respons. I stedet må man komme på
besøk og forklare nærmere hva det
gjelder.

Synlig: Stortingsrepresentant Jan Bøhler mener det er viktig at politikere jobber med grasrotprosjekter og
ser hvordan ting fungerer i virkeligheten.
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Forpliktelsen borte
Tilbake til den genuine norske dugnadsånden, der alle følte seg nærmest forpliktet til å stille når
borettslaget satt opp lapp om dugnad, så tror Jan Bøhler at det har
vært store endringer her. Vi stiller
ikke like ofte og like villig opp for å
rake løv og plante blomster.
– Viljen er der, men disse tingene
kommer ikke helt av seg selv lenger.
Vi kan ikke knytte det opp mot plikter. Det går ikke an å si at man skal.
Er det derimot noe som engasjerer,
da stiller vi – og Natteravnene er
absolutt noe som engasjerer. Derfor
vil jeg gjerne være med å videreutvikle dette konseptet, fastslår han og
legger til:
– Jeg er opptatt av å ikke bare være
en profesjonell partipolitiker. Jeg
ønsker å jobbe med grasrotprosjekter. Vi politikere har mye å lære av å
stille opp både som natteravner og i
andre sammenheng. Vi må selv se
skyggesidene og lærer veldig mye
av å snakke med folk i gatene. Vi må
være en del av virkeligheten.
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Den nye dugnadsån
Gjennom de ulike frivilligsentralene
legges det ned mange timer med frivillig arbeid. De frivillige er både
unge og gamle. Det samme er de som
mottar hjelpen. Engasjement er blitt
et viktig stikkord. Mer pliktbasert
dugnad kan se ut til å være litt på
retur.

å koble dem opp mot den. Noen ganger
kan det være aktuelt å starte opp nye
aktiviteter ved sentralen, andre ganger
videreformidler jeg til andre frivillige
organisasjoner. Vil de bare bistå med
«noe», prøver vi å finne noe som passer,
sier Alf Jørgensen, daglig leder for
Grønland og Gamlebyen frivilligsentral.

Tekst og foto: Anette Haugen

Det første initiativet
Det var i 1990 det første initiativet til
dagens frivilligsentraler ble tatt. Det
kom fra den daværende sosialministeren, som inviterte en rekke store sosiale
og humanitære organisasjoner til en
idédugnad for å diskutere hvordan man
best kunne løse fremtidens omsorgsoppgaver. Svaret kom kort tid etter i
form av dagens frivilligsentraler.
– De ulike frivilligsentralene er drevet
litt ulikt, men her hos oss drives den av
kommunen. Jeg er ansatt for å organisere og koordinere det hele, alle andre
som jobber her eller bistår på en eller
annen måte gjør det på frivillig basis,
forteller Alf Jørgensen, som blant annet
har som sin oppgave å rekruttere de frivillige.
Noen kommer som sagt inn fra gaten
etter å ha sett skiltet, andre ganger må
han aktivt prøve å rekruttere. Blant dem
som vil bidra, er det både unge og
gamle. Noen har kanskje nettopp flyttet
hit, har ikke fått seg jobb ennå og vil
benytte tiden til noe positivt. Andre ser i
tillegg en nytteverdi for seg selv senere,
uten at det er noe galt i det.

«Vil du bli frivillig? Registrer deg her i
dag.» Det er ordlyden på et skilt på veggen til Grønland og Gamlebyen frivilligsentral i Oslo. De holder til i lokalene til
Grønland flerkulturelle seniorsenter.
– Det hender det stikker innom folk som
har sett plakaten. Har de en spesiell
aktivitet de ønsker å drive med, prøver vi

Frivilligsentralene

Generelt kan man si at en Frivilligsentral skal
arbeide med å skape kontakt mellom beboere
og formidle frivillig praktisk hjelp til beboere
i bydelen, gjennom å:

• Iverksette aktiviteter som styrker kontakten
mellom beboere i bydelen.
• Formidle tjenester mellom beboere på frivillig grunnlag.
• Etablere kontakt på tvers av generasjoner
og kulturer.
• Være et bindeledd mellom beboere og bydelen.
• Frivilligsentralen skal være et supplement til
det eksisterende frivillige organiserte arbeidet – og til det profesjonelle omsorgsapparatet i bydelen.

Frivilligsentralens tjenester skal:
• Være et supplement til de offentlige og private omsorgstjenestene.
• Drives på basis av frivillig ubetalte medarbeidere, med unntak av daglig leder og nødvendig ekstrahjelp for å nå målsettingen.
• Ytes kostnadsfritt av frivillig hjelper.
• I prinsippet være kostnadsfritt for bruker –
med unntak av hjelpers direkte utgifter.
• Ytes med konfidensiell behandling.
Kilde/les mer på: www.frivillig-oslo.no
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Leksehjelp
– Noen er gode i idrett og vil lede en
trimgruppe eller jobbe med et idrettslag,
andre vil bistå eldre som trenger følgeshjelp til legen, atter andre vil lede grup-

peaktiviteter. Den andre frivilligsentralen her i bydelen, Kampen, har hatt en
matlagningsgruppe i mange år, kalt
vafler og samosa. Det er et svært
vellykket prosjekt, sier frivilliglederen.
Leksehjelp er nok et vellykket prosjekt
som tilbys etter skoletid to ganger i uka
i seniorsenterets lokaler på Grønland.
Det organiseres av MIR (Multikulturelt
Initiativ- og Ressursnettverk). Her er det
ikke bare barna som kommer, men også
enkelte voksne, slik at de skal få kunnskap nok til å hjelpe sine egne barn
videre med leksene.

www.natteravnene.no
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nden

Av annet som skjer på huset, foruten at
de for en rimelig penge leier ut lokalene
på kveldstid til frivillig virksomhet, er
ulike tilbud om frisklivsaktiviteter, altså
slikt som helseforebyggende tiltak og
trim.
Natt- og dagravning
Grønland og Gamlebyen frivilligsentral
er videre aktivt inne når det gjelder å
rekruttere og organisere natteravner i
bydelen. De har blant annet ansvaret
for dagravningen i området, som ble
satt i gang i fjor etter ønske fra blant

www.natteravnene.no

annet SaLTo-koordinator i bydel Gamle
Oslo og Forebyggende avdeling ved
Grønland politistasjon.
I utgangspunktet skal de gå hver onsdag fra klokka 13.00 til 15.00. Det har
vært litt variabelt oppmøte, men Alf
Jørgensen er i gang med å rekruttere
flere og de setter i gang igjen i august.
Målet er naturligvis å gjøre området
trygt for barn og unge også på dagtid,
spesielt med tanke på rusmiljøene som
finnes rundt om.
I tillegg til disse mer ukentlige aktivitetene, er frivilligsentralen også delaktig i

Koordinerer: Daglig leder for Grønland og
Gamlebyen frivilligsentral, Alf Jørgensen, opplever
at folk kommer fra gata og vil gi gratis av sin tid.
Han tror imidlertid at både engasjement og nytteverdi er stikkord for dagens dusgnadsånd. Pålagt
dugnad, basert på plikt, frister ikke på samme
måte.

planleggingen av årlige kulturarrangementer, slike som Internasjonal torgdag
på Grønland, Elvelangs i fakkellys, julegrantenninga på Grønland og
Religionenes dag. De samarbeider med
mange frivillige organisasjoner og støtter blant annet Tøyenkampanjen, og de
ulike initiativene som skjer blant beboerne på Tøyen for tiden. (Se egen artikkel.)
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Løfter Tøyen sammen
På Tøyen har en hel bydel gått sammen om å gjøre en felles dugnad for
nærmiljøet. De har organisert seg i
ulike grupper som tar ansvar for
ulike ting, men målet er det samme.
De ønsker seg et trivelig og ikke
minst et trygt nabolag for store og
små.
Av Anette Haugen
Tøyeninitiativet, Tøyenkampanjen,
Tøyenkontoret og Tøyen Vel; På Tøyen
har mange beboere involvert seg for at
Tøyen skal bli en attraktiv og trygg
bydel å vokse opp i. Noen jobber med å
følge opp at politikerne holder sine løfter, andre organiserer gatefester og
treffsteder, mens andre igjen jobber for
å ruste opp Tøyensenteret.
Om de jobber hver for seg, samarbeider
de også. De skal løfte Tøyen sammen –
og de skal få politikerne til å stå ved løftene om en opprustning av Tøyen. Selv
er de ikke så opptatt av å få et badeland, det blir kanskje mest for andre,
som med Miniøya. Ønsker har de likevel
mange av, som trygge lekeplasser der
det ikke langes, og ulike kulturtilbud.
Folkemøte
– Vi holder stadig samarbeidsmøter, der
vi ser på hvilke mål vi har framover og
fordeler oppgaver, sier Heidi Marie
Kriznik, en av
initiativtagerne til Tøyeninitiativet, som
ble startet av en rekke
engasjerte mødre i april i år.
Tøyeninitiativet jobber aktivt opp mot
politikerne og har blant annet vært mye
ute i pressen med leserinnlegg
og kronikker.
Det var også Tøyeninitiativet som i mai
organiserte et stort folkemøte samme
dag som politikerne la fram
avgjørelsen om flyttingen av
Munchmuseet og oppgraderingen av
Tøyen. De aktuelle politikerne var til
stede på folkemøtet, som var svært godt
besøkt.
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Felles løft: Beboerne på Tøyen har gått sammen om et felles løft av bydelen. Her lager de plakat sammen.
(Foto: privat)

– Blant planene framover er å sette opp
et ønsketre like ved Tøyensenteret, der
barna skal få skrive ned sine ønsker for
Tøyen. Ønskene vil vi laminere og henge
opp på treet for å forplikte politikerne,
sier Heidi Marie Kriznik.
– Vi ønsker oss blant annet et allaktivitetshus og flere kulturtilbud, slik at vi
kan forbedre bomiljøet og oppvekstvilkårene til barna. En skøytebane om vinteren, slik som Frigo har sørget for på
Vahl skole, hadde også vært fint. Det
blir for langt og utrygt for våre barn å
gå dit, sier Trine Bang, en av de andre
engasjerte mødrene
i Tøyeninitiativet.
Treffpunkter
Om Tøyeninitiativet er relativt nytt, har
flere av de andre grupperingene holdt
på lenger. Tøyenkampanjen lanserte
allerede i november 2011 sin
Facebookside som har engasjert mange
beboere. De har stått for flere arrange-

menter, deriblant en stor gatefest 22.
juni i år. Der minglet alle og folk sto med
vanlige griller og Halal-griller om hverandre.
– Det var en utrolig fin dag. Å møte
hverandre på tvers av kulturer er så viktig, slik at vi ikke går rundt og er redd
for hverandre, påpeker Heidi Marie
Kriznik.
Hun trekker også fram kunstnerne som
står bak Tøyenkontoret. I tillegg til å
sette i gang artige prosjekter for å ruste
opp og gjøre Tøyensenteret mer attraktivt, har de arrangert ulike møteplasser.
Ett av dem er noe de kaller for «Pint
Bike», der ungdom fra alle kulturer sitter ved siden av hverandre og diskuterer
hvordan sykkelen best skal fikses.
Dugnadsarbeidet iverksatt av noen
engasjerte sjeler ser dermed ut til å ha
stor smitteeffekt. Det blir spennende å
følge med på hva Tøyenbeboerne får til
framover.
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Variabelt frammøte
Det er vinduer som skal males, gjerder som skal vaskes, skrot som skal
fjernes og huller som skal tettes.
KFUM/KFUK-speiderne på Bryn har
både to egne speiderhytter og et eget
speiderhus som skal vedlikeholdes.
Det er kun mulig ved hjelp av dugnad.
Tekst og foto: Anette Haugen
Hver vår får foreldrene til speiderne på
Bryn en mail med innkalling til dugnad.
De kan velge om de vil dra ut til en av
hyttene ved Lauvtjern eller Rausjø eller
om de heller vil gjøre en innsats på
Breidablikk, speidernes eget hus på
Høyenhall. Det settes av en søndag til
dugnad på hyttene og to kvelder til
dugnad på Breidablikk.
I tillegg til dette har speiderne også
egen julemesse i desember, da må foreldrene bidra med småting til messa i tillegg til en kake eller at de må sette av
tid til en vakt. Pengene de får fra julemessa går til drift, derfor må de ordne
vedlikeholdet selv. Til gjengjeld er kon-

Arbeidslista for
dugnad på Breidablikk

Inne:
• Bære ned skrot fra loft og kjeller, plassere i
henger og kjøre til Brobekk.
• Fjerne skap og benker på fotorom i 3. etg
(lett rivearbeid).
• Male vinduer innvendig, skrape og grunne/flekkmale.
• Vaske på kjøkken, vindfang og garderobe,
vegger, benker og vinduer.
• Litt finsnekring i hjørnet på kjøkken, mangler to panelbord.
• Eventuelt murpuss gulv rundt pipa kjøkken.

Ute:
• Ta ned flaggstang, ny line.
• Vaske ute rundt inngangsparti.
• Beise porten og rekkverk.
• Skrape + male hvit benk.
• Vaske gjerde for grønske.
• Klippe med kantklipper.
• Rense lysbrønner + vaske kjellervinduer.
• Skrape, kitte, male vinduer.
• Bære ut og kløyve store vedkubber i kjeller,
stable ved bak huset.
• Fylle ut grus/jord bak søplekasser.
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Bidrar gjerne: Å gå i speidern er en sunn aktivitet, så da synes
foreldrene det bare skulle mangle at de også tar i et tak.

tingenten for speiderne lav. Men er det
vanskelig å få folk til å stille?
Sosialt og hyggelig
– Det varierer veldig hvor mange som
kommer, men det stiller alltid opp noen.
Arbeidsoppgavene er varierte, så alle
kan bidra selv om de kanskje ikke er så
flinke til å male. Jeg håper jo at folk
føler seg «tvunget» til å stille når de
blir bedt om det, men jeg føler aldri at vi
får noe sure miner, sier Tone Birkemoe,
som sitter i husstyret og er ansvarlig for
dugnadsøkten den dagen Gatelangs
kommer på besøk.
Hun understreker at det er hyggelig og

sosialt å jobbe på dugnad, i hvert fall
når været er så strålende som akkurat
denne kvelden. Samtidig vet hun også
at konkurransen om folks tid er stor,
Mange har dessuten flere barn som holder på med flere aktiviteter.
«Kan du male? Og tør du stå på en stige
litt høyt oppe?» En ny pappa har akkurat dukket opp og Tone fordeler oppgaver, samtidig som hun hjelper til med
stigen. Den neste som vil ha noe å gjøre
er hennes egen sønn på fem år. Hun finner noe til ham også. Her er det som
sagt nok å gjøre uansett alder og ferdigheter.
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Høsten
Loppemarked er selve inntekstkilden
til veldig mange skolekorps her i landet. Mye jobb, javel, men også sosialt og hyggelig. Derfor drar tusenvis
av foreldre opp ermene og setter av
en hel helg både vår og høst for å gi
skolemusikken livsgrunnlag.
Tekst og foto: Anette Haugen
Loppelapper i postkassen er et like klart
kjennetegn på at høstsesongen er her
som rødt løv på bakken. Noen korps har
loppehenting en rekke kvelder på forhånd og plasserer alt på lager. Andre
korps velger å komprimere alt og ber
nabolaget sette ut det de vil bli kvitt
fredag kveld. Så blir det kjøring, lossing
og oppstilling av lopper hele natten.
Uansett metode er det et enormt arbeid
som ligger bak en loppehelg. Selve
salgsperioden lørdag og søndag er bare
kos og kun en brøkdel av hva som må
gjøres. I tillegg til henting av lopper, må
klasserom ryddes, bord bæres, klær
sorteres og kaker bakes, for bare å
nevne noe. Og søndag ettermiddag må
det som ikke er solgt fjernes og alt ryddes tilbake.

Ryddig: Karlsrud Skoles Musikkorps
har fått ros for ryddighet og at det er
lett å finne fram på loppemarkedet.
Da øker også salget.
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Blir kjent
Likevel stiller foreldre opp år etter år for
å sikre at barna skal få spille i korpset.
Mange synes til og med at loppemarkedet er et av årets høydepunkter. Det er
sosialt, du blir kjent med alle de andre
foreldrene i korpset – og du treffer
mange av de som bor i nabolaget og
som stikker innom for å se hva «loppa»
har å by på i år.
Det morsomste er nesten åpningen lørdag. Da står det lange køer utenfor. Her
er det proffe loppehandlere som vet hva
de ser etter og som vil gjøre noen varp
ved å være først ute. Noen prøver å
prute, andre betaler gjerne litt ekstra.
Det går tross alt til en god sak! Men hva
tenker foreldrene som står bak, er det
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s vakreste eventyr

Klare for innrykk:
Kafégjengen ser på klokka.
Nå åpner loppemarkedet.
Salg av kaffe, kaker, brus og
pølser er en viktig del av inntekten under loppemarkedet.

verdt sliten – og stiller folk?
– Under forrige loppemarked opplevde
vi at det var en del foreldre som ikke
kom, men generelt vil jeg si oppmøtet er
bra. Og de som kommer er engasjerte og
står virkelig på. Det er gjerne de samme
fra gang til gang. Selv synes jeg det er
udelt positivt å være med. Det er gøy, du
blir kjent med foreldre på tvers av trinn
og skoler. Og så er det greit å gjøre en
innsats både for egne og andres barn,
sier Camilla Støwer Rohdin, kaféansvarlig for loppemarkedet til Karlsrud Skoles
Musikkorps og gift med korpsets loppesjef.
– Jeg satt i loppekomiteen et par år før
jeg tok på meg lederansvaret. Det er
naturligvis litt å gjøre, men noen må ta
det, så da jeg ble spurt, følte jeg at nå
var det min tur et par år. Derettet sender jeg ballen videre. Det er greit å bytte
litt på loppesjefvervet, men at det er
stabilitet i komiteen, er viktig, påpeker
loppesjef Pelle Rohdin.
Ikke mye dugnad
Mange foreldre er redd for å la barna
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begynne i korps nettopp fordi de tror
det er så mye dugnad. Javel, de arrangerer loppemarked, men kreves det
ellers mer dugnadsarbeid av korpsforeldre enn det gjør når ungene driver med
andre aktiviteter, som idrett og speider?

For å forsikre foreldre om at slik er det
ikke, har Karlsrud Skoles Musikkorps
laget en egen «overlevelsesguide» for
foreldre til barn som vil begynne i korpset. Den ser slik ut:

Hjelp, barnet mitt vil begynne i korpset...
(overlevelsesguide til de voksne)

Dette er ofte den første tanken som slår ned i foreldrene når barnet står med påmeldingsskjemaet til korpset i hånden. I neste øyeblikk ser de for seg loppemarkeder, kakelotterier, sure toner fra
instrumenter, konserter, mye svette og ikke minst okkupasjon av fritid, men stemmer alle disse ryktene? Her har vi listet opp noen fakta for Karlsrud Skoles Musikkorps:

Kakelotterier?
NEI, det har vi ikke behov for, men vi er glad i kaker!

Loppemarked?
JA, to ganger i året. Her er det like mye latter som svette. Det dukker opp mye rart både av kreasjoner og artige mennesker. Foreldrene får gjennom helgen god anledning til å bli kjent med andre
foreldre og barn på kryss av alder og trinn. Her er det også mulighet for foreldrene å vekke til live
selgeren i seg. Barna storkoser seg denne helgen.

Okkupasjon av fritid?
Øving skjer på skolen, og for de minste gjerne i SFO-tiden. Dette betyr at barna som regel tar seg
til og fra øving på egen hånd. Foruten 17. mai er det få eller ingen tidlige morgener. Konserter er
det ikke mange av, og også disse holdes gjerne i nærmiljøet.

Barnet ditt vil som medlem av korpset få:
Individuell opplæring av godt kvalifiserte instruktører. Samspill med de andre barna på samme ferdighetsnivå. Lån og vedlikehold av instrument og materiale samt uniform. Turer og arrangementer
med hensikt å skape godt samhold og miljø. Gleden av å mestre et instrument. Vi håper med dette
at korpsfobien ikke griper inn dersom barnet ditt vil prøve seg som musikant. Korps er en rimelig
og sosial fritidsaktivitet hvor det er rom for alle, selv umusikalske foreldre!
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Komprimert: Det er hyggelig å jobbe på Norway
Cup og greit at dugnadsjobbingen for klubben
stort sett er sentrert til en uke i året, synes kioskarbeider Jørn Johnsen.

Prioritering: Fritz Hennum fra Arendal stiller i
Norway Cup for sjuende år på rad. Her i prat med
Natteravnenes Stine Nordahl Pedersen.

Norway Cup – e
Uten de frivilliges innsats ville det
vært umulig å arrangere Norway Cup.
Mange – både idrettsforeldre,
idrettsbarn, dommere, helsearbeidere
og andre – tar seg fri fra vanlig jobb
i inntil ei uke for å få den enorme fotballturneringen til å gå rundt.

andre er her stort sett hele uka. Det
avhenger litt av hva slags rolle du har,
forklarer Siv T. Stageberg, Siri Larønningen og Lene Urstad, som alle jobber i
pressesenteret og er tilknyttet klubbens
damefotballgruppe. De synes det er en
takknemlig og hyggelig jobb å stille på
Norway Cup.

Tekst og foto: Anette Haugen

«Sosialt, hyggelig, god stemning, følelsen av å bidra med noe positiv.» Dette
er blant de viktigste årsakene de frivillige på Ekebergsletta gir for hvorfor de
stiller opp år etter år og gir av sin fritid
for at Norway Cup skal bli en realitet.
Totalt stiller 1200 frivillige fra arrangøren Bækkelaget Sportsklub og 400 frivillige fra deres samarbeidspartnere opp.
– Noen setter seg opp på enkeltvakter,
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Får støtte
I en av de mange kioskene på sletta er
blant annet Jørn Johnsen i aksjon på
turneringens første dag. Det går i pølsebrus- og issalg. De er fire bak disken og
det er mange kiosker, så folk slipper
som regel å stå i kø.
– Jeg har påtatt meg fire vakter denne
uka, men datteren min på 12 år har
skrevet seg på hele ti vakter. Hun er i
sykkel- og ryddetjenesten. Ungene får
et gavekort per vakt, i tillegg blir lagene

tilgodeskrevet en viss sum penger til
turneringer etc. i forhold til hvor mange
vakter barna selv og foreldrene påtar
seg, forklarer han.
Å stille på Norway Cup er hyggelig,
dessuten er det fint når det meste av
dugnadsarbeidet de må gjøre for klubben er sentrert til ei uke hvert år. Det er
noe småtteri ved siden av, men de slipper unna både loppemarkeder og kakelotterier.
Bor på skoler
En annen vi treffer på sletta, som har
tatt turen innom Natteravnenes telt for
en liten prat, er dommer Fritz Hennum
(67) fra Arendal. Det er hans sjuende
Norway Cup, men ingen andre i Norge
kan vise til så bred erfaring i dommerdrakten som han. Han forklarer at han
er den dommeren i Norge med flest
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Sosialt: Siv T. Stageberg og Siri Larønningen
jobber i pressesenteret på Norway Cup og er på
plass det meste av uka.

n kjempedugnad
dømte kamper, hele 11 600 siden han
startet i 1970.
– Å dømme i Norway Cup er en prioritering jeg gjør. Det er dugnad og det er
sosialt. Vi får en ørliten godtgjørelse per
kamp, men vi dekker selv transport og
bor på skoler, forteller veterandommeren som totalt skal dømme 30 kamper i
løpet av turneringen. Det blir fem om
dagen.
Han kan ellers fortelle at han ikke er
den eldste dommeren på Ekebergsletta
denne uka. Den eldste er 72 år, mens
den yngste er vel rundt 16 år. Totalt
stiller 400 dommere og 70 observatører
fra 18 ulike nasjoner opp. Cirka 100 av
dommerne er utenlandske.
Norsk Folkehjelp
Nok en stor og viktig aktør under
Norway Cup er Norsk Folkehjelp. De stil-
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ler med vel 110 frivillige fra hele landet,
i tillegg til noen kolleger fra Danmark.
Også de bor på skoler eller på camping
og bruker av ferien. Noen stiller på
enkeltvakter mens andre, blant annet
lederne, er der det meste av uka.
– Vi får inn noen brukne ben, men det
meste vi får inn er slag- og sparkskader.
Også sårskader og gnagsår er det en
del av. Når det er varmt opplever vi
også heteskader, forklarer Viggo
Røstvik, som er nestleder på
Feltsykehuset de har satt opp på
Ekeberg skole. Selv kommer han fra
Trøndelag, mens lederen er fra
Rogaland.
Det er stille på feltsykehuset under turneringens første dag, men én spiller på
båre blir brakt inn på rommet bak, mens
Aurora Høeg Eriksen kommer innom
sammen med venninnene Amanda

Nedberg og Carina Pettersborg for
å få plaster til et gnagsår. Alle skader
registreres på dataen – også gnagsår.

Noen tall fra Norway Cup
Årets turnering er den 41. i rekken.

Deltakere:
30 000 spillere, 1 450 lag fra 55 nasjoner.
Kamper:
4 000 kamper fordelt på 65 baner.
Dommere:
400 dommere og 70 observatører fra 18
nasjoner
Bosted:
31 innkvarteringsskoler, 13 hoteller.

Måltider:
Det serveres 28 000 måltider hver dag i
Ekeberg Idrettshall.

Det fortæres:
1,9 tonn kjøttpålegg, 300 000 beger syltetøy, 265 000 beger makrell i tomat, 200
000 1/4 litere melk, 900 000 brødskiver.
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EN TØFF OG MILIT
Natteravner i tv-serie

Med god overtalelsesevne og bisarr
humor opptrer Jon Almaas som en
ganske militant natteravn i fjerde
episode av høstens nye situasjonskomedie «Side om side». Gatelangs
fikk være med da natteravnopptakene
ble gjort på forsommeren.
Tekst og foto: Anette Haugen
I rollene som tre naboer i en liten forstad, vil vi i løpet av høsten bli bedre
kjent med blant annet den nyinnflyttede
Jonas Kvale, spilt av Vidar Magnussen,
Frode Pedersen, spilt av Tore Sagen og
Christian Kopperud, spilt av Jon Almaas.
Serien er planlagt å gå over tre sesonger, med åtte episoder i første sesong.
I episode fire skal de tre ut å gå natteravn.
Sjefen for natteravngruppa er den litt
militante og tøffe Christian Kopperud.
Han er ikke akkurat en helt tradisjonell
natteravn. Aller helst skulle han nok
hatt med seg våpen – og klesdrakten
hans viser tydelig tegn på hans militante og tøffe image. Han ler også selv
svært godt av egne vitser, men det er
det svært få av de andre som gjør.
En bra ting
– Christian Kopperud er nok mer en
blanding av en militær og en natteravn.
Han vil helst vise fram den litt actionpregede siden av det å være natteravn,
forklarer Jon Almaas, som aldri selv har
gått natteravn – primært fordi hans
egne barn ikke helt har nådd alderen da
forespørselen pleier å komme gjennom
skolene.
– Men det å gå natteravn er en bra ting.
Det at voksne er ute, er til stede og er
synlige, er bra. Og det har klart en
effekt. Ikke minst ser vi det i forhold til
ungdom og alkohol. Det hører jeg mye
om i eget nabolag, påpeker Jon Almaas
Heller ikke Tore Sagen har gått natteravn privat, men han synes Natte-
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ravnene er helt strålende. Det er et flott
tiltak som det ikke er mulig å si noe
negativt om. I forhold til sin egen rolle i
serien, som Frode Pedersen, sier han følgende:
– Han er nok egentlig litt for lat til å gå
natteravn, slik sett minner han litt om
meg selv. Han har ikke helt den sosiale
samvittigheten, men går likevel siden

han har ungdom. Det er nok kona som
pusher ham.
Opptak på Røa
Opptakene som Gatelangs fikk være
med på ble gjort på Røa, med NRK i
regissørstolen og bak kamera.
Utgangspunktet for scenen er at
Natteravnene i den lille forstaden har
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TANT NATTERAVN
Natteravner i tv-serie

Slik har du aldri
sett Jon Almaas

Tar kommandoen: Jon Almaas
(t.h.) figurerer i lederrollen som
natteravn. Vidar Magnussen
(t.v.) og Tore Sagen hører litt
mellomfornøyde på «sjefen».

fått en ny mann på laget,
Jonas Kvale, som egentlig
ikke skjønner helt hvorfor
han er der, i og med at han
selv er barnløs. Men han er
altså overtalt av sin nabo
Christian Kopperud...
Snart klare: Litt prøver og instrukser må til før selv opptakene begynner. Skuespillernes natteravnvester er utlånt av
Natteravnene i Oslo sentrum.
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Natteravner i aksjon

Natteravnene på Norway Cup
Tradisjonen tro stilte Natteravnene
med eget telt og mannskap på
Ekebergsletta under Norway Cup.
Som vanlig ble det en fredelig affære, med flest spørsmål om hvor de
ulike banene lå. Det er likevel viktig
å være til stede.
Tekst og foto: Anette Haugen
Med 30 000 deltakere fra verden over –
i tillegg til foreldre, søsken og annet
publikum – er det utrolig hvor fredelig
en dag på Ekebergsletta under Norway
Cup kan være. Joda, heiing langs banene, mye folk, musikk og annen aktivitet,
men av kriminalitet skjer det lite, heldigvis. Det er både politiet, Natteravnene
og annet vaktmannskap tilfreds med.
– Likevel er det viktig at vi er her. Det
virker forbyggende, ikke bare i forhold
til hva som skjer her, men mange av
ungdommene som ser oss under
Norway Cup, vil snart være i målgruppen vi kan møte på byen en fredagskveld. Da er det fint at de kjenner oss
igjen, sier Stine Nordahl Pedersen, organisasjonsrådgiver og natteravnleder
under Norway Cup.

Flinke: De yngste dugnadsarbeiderne i Bækkelaget
Sportsklubb gjør en stor ryddeinnsats på sletta.
Her i prat med Natteravnenes Grete Horntvedt.

Politiprat: Som vanlig var politiet til stede på
Ekebergsletta. De kunne fortelle om en fredelig
start. Litt nasking og en innpåsliten TV-supporter
var alt å melde om så lang.

Observerer: Grete Horntvedt, John
Johnsen og Erik Stensson stiller
som natteravner på Norway Cup
både fordi det er hyggelig, sosialt
og samfunnsnyttig.
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Hyggelig runde
Gatelangs ble med natteravnene Grete
Horntvedt, Erik Stensson og John
Johnsen på en runde på sletta. For de
to første var det første dagravning på
Ekebergsletta, men begge har gått mye
i sentrum nattestid og Grete Horntvedt
sitter i tillegg i Natteravnenes styre.
John Johnsen er en erfaren Norway
Cup-vandrer.
Det ble en trivelig runde rundt sletta,
der både utkant, tivoli og baner ble
besøkt. Sølvjentene fra fotball-EM sto
tilfeldigvis på scenen da vi passerte, det
ble en prat med politiet, med noen fra
rydde- og sykkelpatruljen til
Bækkelaget og andre forbipasserende.
Om det var stille og fredelig, er du imidlertid alltid til nytte med banekart i
lomma.
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Fra arkivet
Gatelangs dykker
ned i arkivet og
presenterer artikler som
sto på trykk ti år tilbake i
tid, den gang bladet
het «Respekt». Artikkelen
under er hentet fra det
fjerde bladet som ble
utgitt, nr. 2 i august 2003.
Første nummer kom
ut i juni 2002.

Sommerminner
I sommerutgaven 2003, presenterte Respekt kjentfolks sommerminner.
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Portrett av en gruppe

Natteravne
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Portrett av en gruppe

r på to hjul
Klare til tokt: Seks MC-ravner skal ut på veien i kveld. Fra venstre:
Terje Hagen, Thor-Egil Jensen, Kjell Kråkenes, Frank Henriksen,
Torbjørn Brevik og Terje Lundegård.

På Shellstasjonen ved Vestby ruller
de inn én etter én. Det er fredagskveld, det er sommer, det er sol og
det er tid for MC-ravning i regi av
Vestby MC Klubb. Det er den tolvte
sommeren de er i gang, til stor glede
og nytte for nærmiljøet.
Tekst og foto: Anette Haugen
Det er en flott sommerkveld, den siste
fredagen i juni, at Gatelangs har avtalt
å være med MC-ravnene på Vestby ut
på en natteravnrunde. Temperaturen er
ikke den aller høyeste, men det er strålende solskinn og en perfekt aften for å
ikle seg motorsykkelhjelm og kjøredress.
Det er i grunn greit at det ikke er for
varmt da.
I dag er det seks MC-ravner som møter
opp. Et par av dem har ikke anledning til
å kjøre helt til midnatt akkurat i kveld.
Én av dem, Frank Henriksen, skal sette
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seg på motorsykkelen tidlig neste morgen med kurs for Spania, men noen
timer har de alltid å avse til det som de
ser på både som et sosialt og samfunnsnyttig gjøremål.
Sommerstemning
Gatelangs’ reporter får utdelt fullt
utstyr, selvfølgelig minus motorsykkel.
Det får holde å sitte bakpå, men det er
like greit for da har man hendene fri til
fotografering. Allerede på første etappe,
fra Vestby til Hvitsten, skjønner man
hvorfor de frivillig gjør dette fredag
etter fredag om sommeren. Med vinden
strykende, får du den ultimate sommerfølelsen.
Det er stille på stranda på Hvitsten i
kveld, et par jenter bader til tross for at
det neppe er mer enn 15-16 grader i
vannet. Tre unge, lokale menn har også
slått seg ned på gresset og slår av en
prat med MC-ravnene. En av dem kjører

selv motorsykkel og synes det er stas at
det kommer flere MC-kjørere hit. Det er
fredelig her, så vi drar videre til Son.
Turen langs småveiene fra Hvitsten til
Son er en flott opplevelse med den lave
sola som plirer over sjøen. Vel framme i
Son er det mer liv og røre, men bare
gemyttelige toner. Det viser seg at det
er mesterskap i østersspising på torget.
MC-ravnene takker nei til å smake
østers, men tar seg tid til litt isspising
og skravling med de lokale i sentrum.
Deretter er det tid for natteravngruppen
å dele seg i to. Halvparten skal ut å
sjekke alle strendene for å se om det er
noen ungdommer som fester der og
trenger tilsyn. De øvrige av oss skal
innom Son stasjon – som ligger litt avsides til og der det tidvis skjer litt hærverk
– før vi drar tilbake til Vestby og får
høre litt mer om hvordan det hele startet.
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Imponerende syn: MC-ravnene vekker oppsikt når de kommer kjørende i
flokk. Å være frivillig MC-ravn er både hyggelig, sosialt og samfunnsnyttig

Holdt på lengst
Vestby MC Klubb er den MC-klubben i
landet som har holdt på lengst, i hvert
fall så vidt de vet selv. De startet opp
sommeren 2002 og har holdt på kontinuerlig siden. Første kjøring hvert år er
natt til 1. mai. Da holder de et øye med
et ungdomsarrangement i Son. Så gir de
seg i midten av september, etter det blir
det både for mørkt og kaldt.
– Det hele startet med at flere av oss i
MC-klubben selv hadde ungdom og gikk
natteravn til fots. Så tenkte flere med
meg at hvorfor ikke kjøre natteravn på
motorsykkel. Da dekker vi et mye større
område og når ut til flere steder der
ungdommen holder til, forteller Kjell
Kråkenes, sekretær for MC-klubben og
blant de ivrigste natteravnene.
Flere tente på ideen, de fikk orden på
det administrative og satte i gang. Helt
fram til for et par år siden hadde de
faste kjørelister, der det var mulig å
bytte om det ikke passet. Etter det
bestemte årsmøtet at det kun skulle
være frivillig oppmøte. Kråkenes var litt
skeptisk, for han var redd det skulle bli
vanskelig å drive på den måten. Han har
fått rett i at oppmøtet har vært lavere,
men de har heldigvis nok ildsjeler til å
holde det i gang.
Ut på strendene
– Vi er 50 medlemmer i klubben, men
det er vel 15–20 stykker som er mest
aktive når det gjelder å kjøre natteravn.
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Vi kjører hver fredag om sommeren, så
sant været tilsier det. Normalt går det
bra, men i fjor regnet det såpass mye at
vi måtte avlyse flere ganger. Det er i så
fall av sikkerhetsmessige grunner, for
veiene blir ganske gjørmete en del steder. Uansett er det mye mindre folk ute
når det er så dårlig vær, påpeker Kjell
Kråkenes.
Er de mange som kjører, deler de seg
opp i grupper på tre–fire og dekker større områder. Ellers er ruta ganske fast
på seks og en halv mil. De starter på
Shell-stasjonen i Vestby klokka 20.00
med en kaffekopp og litt orientering.
Deretter er de innom Vestby sentrum og
Son, skoler, barnehager og Sonsveien
stasjon, der det har vært mye hærverk.
Videre går ruta innom alle badeplassene, deriblant Hvitsten, Krokstrand og
Breivikstranda, helt syd i området deres.
På strendene er det mye folk som griller
og koser seg om været er bra, deriblant
mye ungdom. Det er først og fremst de
unge de er der for, men MC-ravnene følger jo opp om andre har spørsmål også.
Runden avsluttes gjerne mellom midnatt
og klokka ett, for da har det siste toget
fra byen kommet inn.
Godt samarbeid
– Vi har et godt samarbeid med natteravnene som går til fots både i Son og
Vestby. De går vanligvis både fredag og
lørdag, men vi kjører bare fredag. Ellers
følger vi de samme reglene som alle

Sommer i Son: Det er østersspising-konkurranse i Son
i kveld og mye folk, men det er det ofte om sommeren
uansett. I tillegg til fastboende er det mye båt- og
hyttefolk.

www.natteravnene.no
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MC-ravnene på Vestby

Vestby MC Klubb er den første
MC-klubben som startet med
natteravning. De hadde sin første
kjøring sommerene 2002.
De møtes hver fredag i perioden 1. mai til
medio september på Shellstasjonen på
Vestby klokka 20.00 og kjører fram til
00.00-01.00-tia. Alle som kjører natteravn er medlem av MC-klubben.
Mer info om klubben og
kontaktpersoner finnes
på hjemmesiden:
www.vestbymc.org/

andre natteravngrupper, med taushetserklæringer og at vi ikke bryter inn, men
rapporterer til politiet om vi ser hendelser som de bør ta seg av, sier MCravnen.
Blant tillitsvervene i MC-klubben har de
et eget verv som kalles Natteravngeneral eller UP-ansvarlig. For tiden er
det Torleif Lesteberg som innehar dette.
Som UP-ansvarlig har han ansvaret for
koordineringen og kjøringen hver fredag. Mye av det administrative ansvaret
ligger ellers hos sekretær Kjell
Kråkenes.
– Vi arrangerer blant annet kjøretrening
på Trøgstadbanen, førstehjelpskurs og
oppfriskning av teori og trafikale kunnskaper ved godkjent kjørelærer. Til dette
får vi blant annet litt økonomisk støtte
fra Natteravnene i Oslo. Vi sender lister
for hvor mye vi har kjørt, så sender de
bensinpenger, som da går direkte til
klubben, forklarer sekretæren.
Hygge og nytte
Men hvorfor stiller de entusiastiske
natteravnene opp år etter år – og hvem
er disse ildsjelene egentlig?
Ungdomsforeldre eller andre
hjelpsomme samfunnsborgere?
– Vi er nok mest besteforeldregenerasjonen. Vi som gikk til fots da vi hadde

ungdom selv og som synes det er behagelig å kjøre nå. Vi synes både det er
sosialt og hyggelig å kjøre natteravn.
Når det er fint vær har vi det helt fantastisk – og hva er da bedre enn å
kunne være til nytte samtidig, sier
Kråkenes, som selv har barn på over 30
år.
Han føler også at de blir svært godt
mottatt når de dukker opp. Noen unge
synes kanskje det er litt tøft med MCravner, på den annen side virker det
som ungdommen var mer opptatt av
tohjulinger før. De trenger slik sett
rekruttering til MC-klubben.
Også hytteeierne på Son ser ut til å
sette pris på MC-ravnene, så alt i alt er
det et hyggelig oppdrag de er ute på om
sommeren. De eneste som ikke alltid er
like tilfredse når MC-ravnene dukker
opp, er øldrikkende ungdom, men generelt opplever de lite bråk.
Slik er det også denne fredagskvelden.
Alle vi møter, både unge og godt voksne
er kjempeblide og synes det er stas med
MC-ravnene. Det blir en del motorsykkelprat også, for det er ingen smådoninger de kjører. Dette er en lidenskap
– og hvorfor ikke gjøre noe samfunnsnyttig og bra ut av en slik fantastisk
lidenskap.

MC-prat: Det er fredelig i
Hvitsten i kveld, men noen
lokale gutter slår gjerne av
en MC-prat på stranda.

www.natteravnene.no
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Trenger du noen å snakke med?
Alle har behov for svar på sine spørsmål, men det er ikke alltid lett å spørre noen du kjenner. Det finnes flere telefontjenester og nettsider hvor du kan finne god informasjon og hvor du har mulighet til å stille anonyme spørsmål. Disse
sidene kan også være til hjelp for foreldre og andre voksne som lurer på hva de unge er opptatt av.

Barnevakten.no

Redd Barna

Svarer på alle type spørsmål fra
barn og unge under 18 år.
Tlf: Man–fre kl. 09–15.
Nettjenesten: Klar melding eller
Facebook. www.barneombudet.no

Hjelper foreldre til å delta aktivt i
barnas mediehverdag gjennom å
formidle nyansert informasjon,
gode råd og nyttige verktøy.
www.barnevakten.no

Gir informasjon om nettvett, barn
og overgrep, barnefattigdom, asylog flyktningebarn, barns rettigheter mm.
www.reddbarna.no

Alarmtelefon for barn og unge

Amathea

Røde Kors-telefonen for barn og unge

116 111

815 32 005

800 333 21

Gratis nødtelefon for barn og unge.
Holder åpent når barneverntjenesten er stengt.
Man–fre kl. 15–08. Helgene:
Døgnåpent.
www.116111.no

Tilbyr gratis samtaler og rådgivning om alt som har med graviditet
å gjøre.
Åpent: Man–fre kl. 08–20.
www.amathea.no

For alle under 18 år som trenger en
voksen å snakke med.
Tlf: Man–fre kl. 14–20.
Chat: Tirs–tors kl. 17–20.
www.korspahalsen.no

Dopingtelefonen

Kirkes SOS

800 50 200

815 33 300

Medietilsynet

Gratis og anonym informasjonstjeneste for alle med spørsmål om
doping.
Åpent: Man–fre kl. 09–15.
www.dopingtelefonen.no

Gratis krisetelefon for alle som
trenger noen å snakke med, uansett
hva det er.
Tlf: Døgnåpent. Chat: man–tors kl.
18.30–22.30. www.kirkens-sos.no

Gir informasjon og tips om alt rundt
barn og medier, dataspill, trygg
nettbruk, digital mobbing, personvern mm.
www.medietilsynet.no

Ung.no

Klara Klok

Ungdomstelefonen

Informasjons- og diskusjonskanal
drevet av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
Gir svar på alt du lurer på, har egen
spørreside.
www.ung.no

Informasjonstjeneste om helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet, med primærmålgruppe unge i
alder 10–30 år. Har egen spørreside.
www.klara-klok.no

RUStelefonen

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Bekymringstelefonen voksne for barn

08588

800 57 000

810 03 940

22 99 39 50

Svarer og gir råd på alt rundt rusproblematikk. Du kan være helt
anonym.Tlf: Man–søn kl. 11–19.
Chat: Man–fre kl. 14–17.
www.rustelefonen.no
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Gratis hjelpetelefon for incest- og
seksuelt misbrukte i alle aldre og
av begge kjønn.
Døgnåpent.
www.incest80057000.no

810 00 277
Unge svarer unge på spørsmål om
seksualitet, legning og identitet.
Åpent: Søn–fre kl. 18–22.
www.ungdomstelefonen.no

For voksne som har bekymringer
eller spørsmål rundt barn og unge.
Tlf: Man–fre kl. 09.30–14.30.
Nettjeneste: Døgnet rundt.
www.bekymring.no

✄

Barneombudet

Nytt fra Natteravnene

Gave: Lars Norbom (t.h.) mottar en velkommen gavesjekk av adm. Dir. Trond Langeland (t.v) i Stanley Security Solutions. (Foto: privat)

Takknemlig for gave
Natteravnene mottok under et møte
8. juni en hyggelig sjekk fra selskapet Stanley Security Solutions.
I forbindelse med et mulig fremtidig
samarbeid på sponsorsiden, var
Natteravnene til stede på en samling for
Stanley-ansatte på Fornebu 8. juni. Her
informerte daglig leder, Lars Norbom,
om Natteravnenes virksomhet.
Etter innlegget fikk han overrakt en
sjekk på kr. 10 000,– av Trond
Langeland, administrerende direktør i
Stanley Security Solutions. Lars Norbom
sier han ser fram til en fortsatt spennende dialog med selskapet.
Sammenfallende verdier
Her er Øyvind Halnes, kommunikasjonssjef i Stanley Security AS, sitt svar på
hvorfor firmaet ga Natteravnene en
gavesjekk og hvorfor de vurderer et
videre samarbeid:
– Vi i Stanley Security har et ønske om

www.natteravnene.no

å bidra med noe samfunnsnyttig. Flere
navn har vært på listen over interessante aktører, men Natteravnene utpekte
seg som den mest interessante kandidaten. Vi inviterte derfor Lars Norbom til
en samling med alle våre ansatte for å
fortelle litt om Natteravnene og deres
virke.
– Natteravnenes rolle handler jo definitivt om å skape trygghet i samfunnet.
Stanley Securitys rolle handler om å
gjøre Norge tryggere gjennom leveranse
av sikkerhetsløsninger og tjenester til
våre kunders virksomhet. Begge parter
har en passiv, ikke-voldelig tilstedeværelse. Av den grunn er mange av våre
verdier sammenfallende og lett å identifisere seg med. I tillegg er Natteravnene
landsdekkende, som Stanley Security.
Formidabel innsats
På vegne av Stanley Security AS er
også kommunikasjonssjef Øyvind
Halnes raus i sin ros av både

Natteravnene og alle andre som engasjerer seg gjennom frivillig arbeid:
– Natteravnene gjør en formidabel innsats med et ekte og genuint engasjement for samfunnstrygghet. De engasjerer og folk stiller frivillig opp og bruker
av sin egen fritid for at du og jeg og
våre barn kan ferdes trygt ute kveld og
natt.
– Natteravnene står tydelig frem med
sitt budskap, de treffer noe langt inn i
våre hjerter med sitt pågangsmot og
vilje til å stå på. Gjennom handling og
synlighet kveld og natt sier de klart fra
at trusler, vold, voldtekter og annen
uønsket adferd ikke er akseptabelt.
– Vi er imponert over alle de som i en
eller annen form bidrar med frivillighet i
samfunnet for at noen andre skal få en
bedre hverdag. Natteravnene er en nødvendig og viktig aktør og bidrar kanskje
med et av menneskets viktigste behov,
nemlig trygghet.
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Ungdommens stemme

Voldtektskultur i Norge
Jeg har flere gode venner som har blitt
utsatt for overgrep eller voldtekter.
Felles for alle disse unge kvinnene er at
de tar på seg en del av ansvaret. «Jeg
burde ikke ha vært så full», eller «Jeg
sa ikke klart ifra at jeg ikke ville». Enten
om det er at man ikke skulle ha drukket
så mye eller at man skulle ha visst
bedre når man så den slibrige tredjeåringen, så er det aldri din feil om du
blir misbrukt eller voldtatt. Vi har en
kultur i dette likestilte landet hvor ofrene selv tar på seg skylden, fordi de
«skulle visst bedre». Hva er galt med
dette bildet?
Våg å handle
Det er en ukultur i Norge at overgrep og
voldtekt deler skylden mellom offeret og
overgriperen. Det er en ukultur hvor det
er kvinnens ansvar å passe på at hun er
anstendig kledd og ikke ute for sent,
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ikke politiets, utkasterens eller overgriperne som faktisk begår handlingen.
Dette tar fokus vekk fra den diskusjonen
vi trenger å ha: hvordan kan vi skape en
kultur hvor alle passer på hverandre, og
hvor jenter ikke trenger å bekymre seg
konstant over hvor korte skjørtene våre
er?
Voldtekt foregår ikke kun mellom overgriperen og offeret. Det har innvirkning
på hele samfunnet. I tillegg er det ofte
noen som ser begynnelsen til det, den
innledende klåingen og uønskede oppmerksomheten. Hvordan kan det skje at
en jente kan bli misbrukt og voldtatt i
russetiden når det er så mange folk
rundt henne? Man kan ikke alltid ta vare
på seg selv, og det er da vi må skape
grobunnen til en kultur her i landet hvor
vi handler. Vi kan ikke være så redde for
å være til bry og vi kan ikke være så

redde for å trenge oss på. Hvis du ser en
kompis ta på eller egle seg på en jente
som klart og tydelig er sørpe full, da
skal du gjøre noe.
Pass på hverandre
Vi trenger både unge og gamle som
passer på hverandre, og ikke tier eller
snur og ser en annen vei. I dette landet
er vi så himla redde for å tråkke hverandre på tærne og invadere hverandres
privatliv, og det er kanskje en av grunnene til at denne overgrepskulturen
oppstår. Det må vi forandre på. Ser du
noe, så si ifra.

Innlegget er skrevet
av Johanne Marie
Aagaard Laache (20).
En versjon av innlegget sto første gang
på trykk i Aftenposten
(Si ;D) 25. juni 2013.
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