
 
 

 

 

 

farum.natteravnene.dk  –  furesoe.ravnetur.nu  

Pressemeddelelse 
 
Kære forældre og Furesø borgere 18.april 2019 

  

Flyv med Natteravnene ud i foråret og trygheden 3.maj 
 
I 2019 er vi med i alle de store ravne-indsatser i Nordsjælland, så vi får endnu mere luft under 
vingerne i år. Vi flyver først til Furesø Tryghedsdag 3. maj, og senere til ”Puttefest” i Ulvedalene, og 
Furesø Festival. En kæmpe festival bliver det også for os til Distortion i København.  
 
Ambitionen for Natteravnene er at være den mest tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende 
frivilligorganisation i Danmark indenfor de næste 4 år. Skal vi ikke sammen skabe Danmarks tryggeste 
lokalsamfund her i Furesø? 
 
”For 3. år i træk starter vi sæsonen med en walk’n’talk brainstorm med Furesø borgere, der, som os, er optaget af 
lokal tryghed for vores børn og unge – og for trends i den danske ungdomskultur generelt” fortæller Hanne Bro-
Jørgensen, formand for Natteravnene Furesø om Furesø Tryghedsdag d. 3.maj, og fortsætter: ”Natteravnene 
Furesø har siden 2017 oplevet stor medlemstilgang. Og det er godt, for den lokale tryghed kommer jo ikke udefra, 
det er noget, vi selv skaber. Det blev for alvor sjovt fra 2017 på grund af vores lokale ravnes engagement, som vi 
har skruet mere og mere op for siden med flere store arrangementer, både lokalt i Furesø og der, hvor vores 
lokale unge hænger ud, bl.a. i København. Og husk: Natteravne flyver kun i flok, når de er mange nok”. 
 
De lokale ravne har været på gaden i 2019 allerede, men det er d. 3.maj, at sæsonen starter for alvor. De lokale 
ravne har nemlig igen inviteret hele Furesø til brainstorm om lokal tryghed i forbindelse med markeringen af 
Danmarks befrielse, fortæller initiativtager Mogens Brolin: ”Under denne specielle tryghedsvandring markerer vi, 
at tryghed og frihed er noget vi er nødt til at værne om i fællesskab!”. Over 60 forældre, byrådsmedlemmer, 
lokalpolitikere, idrætsforeningsmedlemmer, skolebestyrelsesmedlemmer, grundejerforeningsmedlemmer og 
andre borgere deltog i den 1. Tryghedsvandring i 2017.  
 

Furesø Tryghedsdag 3. maj 2019: 
 
Kl. 21:00: 
▪ Velkommen v. Natteravnene Furesø & borgmester Ole Bondo, i Frivilligcenter Furesø 
▪ Lokale Natteravne: "Det har jeg selv oplevet som Natteravn i Furesø" 
▪ SSP Furesø: "Det sker der lige nu i Furesø - og andre steder" 
▪ Årligt tilbagevendende forældrefordrag i Furesø alá DrugRebels - i samarbejde med Furesø Kommune 

Kl. 21:20 – Parallelle workshops: 
▪ Bo Trygt: Furesø Kommune er Danmarks første Bo Trygt kommune (v. Furesø Kommune) 
▪ Furesø eSport: Annoncering af ny tryghedsskabende eSportsklub (v. Initiativgruppen) 
▪ BeamaBuddy: Præsentation af "Danmarks nye Tryghedsnetværk" (v. CEO Jesper E. Pedersen) 
▪ GivLiv hjerteredder kursus (v. Hjerteforeningens lokale GivLiv instruktører) 
▪ BoblBerg: Præsentation af borger-til-borger-portal, et digitalt fællesskab (v. medstifter Nikolaj Stæhr) 
▪ Walk'n'talk: Brainstorm i hold á 3 gule jakker rundt i Furesø: "Sådan bevarer og udbygger vi tryghed i Furesø". 

  
Kl. 23:00: 
▪ Natmad i Frivilligcenter Furesø, mens observationer og brainstorms deles 

  
 

Tilmelding via ravnetur.nu/vores_tryghed   
 

Flere lokale Natteravne-aktiviteter på furesoe.ravnetur.nu.  
 
Med venlig hilsen  
Natteravnene Furesø 
farum.natteravnene.dk/Kontakt  
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