Natteravne Byfest 2018

Tak for dit tilsagn om at være “BYFEST-natteravn” under årets byfest den 9.-12. maj.
./. Jeg sender her oversigten over bemanding og tidsplan for de aftener, som opgaven
omfatter, samt en lille “vejledning” i, hvad Byfest Natteravnenes formål og opgave er.
Vi vil bede om at du møder op ved GJUK’s telt på Bytoften den pågældende aften kl. ca. 21,45.
Opgaven går i sin enkelthed ud på at være synlig på pladsen og i byen, være til rådighed for de
børn og unge, der måtte ønske det eller som skønnes at have brug for en hjælpende hånd.
Opgaven er løst, når der er faldet ro over festpladsen og byen og det vurderes at
målgruppen(børn og unge under 18 år) er gået hjem.
I klubben har vi jakker med påskrift på ryggen “GJUK Natteravn”, som det er meningen
“BYFEST-natteravnene” skal gå i. Disse jakker udleveres i GJUK’s telt og afleveres efter brug og
nærmere aftale.
Kender i én eller flere, som kunne have lyst til at være natteravn, hører jeg meget gerne. Det
ville være godt med lidt flere, især lørdag.
Galten, den 4. maj 2018
På forhånd tak for indsatsen!
Med venlig hilsen

Tage Nielsen
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BEMANDING AF “BYFEST-NATTERAVNE” - BYFEST 2018:
ONSDAG 9.5.
Hanne Faarvang
Lars Jørgensen
Jane Dahl Pank

TORSDAG 10.5.
Rasmus Matthiassen
Jens Kristian
Albrektsen
Jane Dahl Pank
Charlotte D. Hvid

3
4
Navn:
Tage Nielsen
Rasmus Mathiassen
Mads Overaa Petersen
Hanne Faarvang
Jens Kr. Albrecktsen
Lars Jørgensen
Thomas Søgaard
Peter Siggaard
Claus Hansen
Charlotte Hviid Jensen
Jane Dahl Ernstrøm
Irvin Beckovic
Michael Andersen
Claus Andersen

FREDAG 11.5.
Mads O. Petersen
Thomas Søgaard
Peter Siggaard
Claus Hansen
Claus Andersen
Kim Andersen
Irvin Beckovic
Charlotte D. Hvid

LØRDAG 12.5.
Tage Nielsen
Lars Jørgensen
Michael Andersen

7

3

Adresse:
GJUK
GJUK
GJUK
GJUK
Skjørringvej 30, 8464 Galten
Fortevej 4, 8464 Galten
Skjørringvej 12A, Galten
Firkløvervej 108, 8464 Galten
Fasanvej 13, 8464 Galten
Solsikkevænget 16, Galten

Tlf.:
20246736
26277020
28594299
29916666
40885966
50725114
24867202
20498010
40825523
24872919
23913711
53705498
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Byfest-natteravnenes formål er, at skabe tryghed for alle i lokalområdet – samt livsglæde for
børn og unge, når de er til byfest.
Målet nås gennem forebyggende ”uniformeret” synlighed, konstruktiv dialog i ”øjenhøjde”,
sund fornuft og som gode lokale rollemodeller.
Byfest-natteravnene er synlige og observerende - ikke ”opdragende” eller snagende.
Natteravnene vandrer i ”det offentlige rum”, på Bytoften og i Galten midtby, hvor børnene og
de unge færdes, har samme rettigheder og pligter som alle andre civile borgere. Byfestnatteravnene har således, som alle andre borgere, pligt til at vidne for retten, men ikke
juridisk pligt til at udtale sig til politiet eller andre myndigheder.
Byfest-natteravnene har ingen særlige sociale- eller politimæssige beføjelser.
Og griber ikke fysisk ind, hvis de ser vold, hærværk eller anden kriminalitet, men
reagerer med sund fornuft og efter omstændighederne og kontakter Byfestkontrollørerne(hvis det er på festpladsen, ellers relevante myndigheder efter behov).
Byfest-natteravnene har altid tid til at lytte til bekymrede (og glade) børn og unge på deres
vandringer - men primært på de unges initiativ. Byfest-natteravnene er ikke underlagt formel
tavshedspligt.
Møder Byfest-natteravnene børn og unge, der har brug for hjælp, især til at komme sikkert
hjem, hjælper Byfest-natteravnene de unge gennem deres venner, forældre eller andre
pårørende.
Børn og unge, der ikke kan hjælpes hjem, skal hjælpes på anden forsvarlig måde.
Mindre børn som træffes i nattetimerne skal forsøges identificeret og om muligt bragt i
forbindelse med deres hjem med henblik på at få dem hentet - alternativt skal politiet
informeres(114).
Det er vigtigt, at Byfest-natteravnene er opmærksomme på, hvordan de virker udadtil. Virker
man udfarende, aggressiv eller har skjulte fordomme, kan det hurtigt skinne igennem og virke
provokerende på de unge med deraf følgende konflikter.
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