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Natteravne i Sindal
Lige nu er nattelivet begrænset af corona, men Natteravnene i Sindal er klar til at gå på
gaden, når der er brug for det.
Foreningen Natteravnene Sindal blev stiftet i november 2000 og siden da har unge, der
går i byen i Sindal, kunne få en snak med de voksne, som mange af os kender på de gule
jakker eller veste, de altid har på, når de er ude som frivillige natteravne. Der er i alt 159
lokalafdelinger fordelt over hele landet og Natteravnenes frivillige indsats er funderet i
det de selv kalder De Fem Gyldne Regler:

•
•
•
•
•

De er synlige og observerer. Blander sig aldrig i fysiske uroligheder, men
tilkalder hjælp om nødvendigt.
De går altid i hold på tre og altid i den karakteristiske gule beklædning.
Færdes altid kun i det offentlige rum: på gaden, i bus og tog.
Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med de børn og unge som
henvender sig. Egentlig rådgivning overlades til professionelle i det lokale
netværk eller de unges forældre, familie og bekendte.
Natteravnene hjælper ”forulykkede” børn og unge – helst gennem deres
venner og familie. De følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.
Læs videre på næste side…
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Vi får mange gode snakke, når vi går på gaden. En del unge fra Sindal tager til Hjørring for
at gå i byen, men når der er Late Night og lignende i Sindal, er vi altid ude. Selvfølgelig også
til Sindal Marked, som er én af årets store begivenheder. Men i 2021 blev der ikke noget
marked i Sindal. Det eneste marked der blev holdt i Jylland, var vist Brønderslev Marked,
og her var vi faktisk med for at hjælpe Natteravnene i Brønderslev, fortæller Johnny
Dalsgaard, formand for Natteravnene Sindal
Han arbejder som elektriker og får ind i mellem opgaver, som kræver rejseaktivitet. Men
så er andre frivillige natteravne klar til at overtage koordineringen. De er i alt 14 natteravne
i Sindal, som har et godt frivilligt fællesskab. Og i øvrigt så gode ressourcer, at de overvejer,
om de også skal lave en lokalafdeling i Hirtshals, hvor der særligt om sommeren kan være
godt gang i nattelivet. Men først skal de genetablere foreningens lager i Sindal.
Vi havde et kælderlokale på Sindal Skole, men på grund af corona var der en lang periode,
hvor vi ikke måtte bruge lokalet. I den periode blev der gjort grundigt rent på skolen.
Der var sat en seddel på vores skabe om, at vi skulle fjerne vores ting, men den så vi jo ikke,
fordi vi ikke måtte komme på skolen. Rengøringspersonalet troede det var fordi vi ikke ville
have vores ting, og nu er det hele væk. Det er så ærgerligt og det kommer også til at koste
mange penge, før vi igen har de ting, vi gerne vil have med ud i forskellige sammenhænge.
Til gengæld har vi nu fået lokaler i Skolens Pedelbolig, hvor vi foruden god plads også har
fået køkken og toilet, så intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, fortæller Johnny
Dalsgaard.
Har du lyst til at være Natteravn i enten Sindal eller Hirtshals, er du velkommen til at
kontakte Johnny Dalsgaard på tlf. 26 79 43 33. Ønsker du at vide mere om andre
muligheder for at blive frivillig indenfor det sociale felt, er du velkommen til at kontakte
Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring, som træffes på tlf. 24 26 40 70.
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Vil du vide mere om muligheder i den
frivillige sociale verden, kan du kontakte
Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i
Hjørring, hvor åbningstiden er:
tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Du er også velkommen til at ringe til
koordinator Mette Jakobsen
på tlf. 24 26 40 70

