Lønnede medarbejdere
Café Exit havde i 2018 ni lønnede medarbejdere,
heraf otte heltidsansatte. Desuden en deltidsmedarbejder (præst), lønnet af Aarhus Stift.

Bestyrelsen

Café Exit i Aarhus holdt åbent hus ved den den årlige Vestergadefest, der blev holdt lørdag, den 2. juni, 2018 - blandt andet med fællessang på gaden. (Arkivfoto: Jørgen Diswal)

• Sogne- og indvandrerpræst
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• Fængselspræst Erik Adrian (næstformand)
• Informationsmedarbejder Hans Andersen
• Socialrådgiver Ellen Bækgård
• Lektor Elmo Due
• Tidligere departementschef
Henrik Nepper-Christensen
• Tidl. direktør i Kriminalforsorgen
William Rentzmann

Café Exit
Fra indsat til værdsat

Økonomi
Café Exit, Saxogade 5, 1662 København V
Aktiviteterne i København omfatter ud over kultureftermiddagene i
Apostelkirken (sidste torsdag i måneden) en ugentlig madklub om
mandagen samt mentorforløb, økonomi- og gældsrådgivning, samtaler hos terapeut, netværksrådslagning mv. Desuden faste træffetider i Horserød og Jyderup Fængsler, økonomi- og gældsrådgivning i
Københavns, Horserød og Storstrøm Fængsler, samt kvindeklubber
og kreative workshops i Vestre, Horserød og Jyderup Fængsler.

Café Exit, Nørregade 37, 5000 Odense
Café Exit i Odense holder kultureftermiddag (første onsdag i måneden) i Sct. Hans Kirkes menighedslokaler, der ligger kun et par hundrede meter fra foreningens lokaler i Nørregade 37. Her er der åbent
to dage om ugen. Der er madklub den tredje torsdag i måneden.
Aktiviteterne omfatter også mentorforløb, samtaler hos terapeut,
økonomi- og gældsrådgivning samt netværksrådslagning. Café Exit
har herudover træffetider i fængslerne i Nyborg og på Søbysøgård.
Vores aktiviteter i fængslerne omfatter også kor og økonomi- og
gældsrådgivning på Søbysøgård.

Café Exit, Vestergade 43, 8000 Aarhus C
Café Exit i Aarhus holder kultureftermiddag (anden mandag i måneden) i Vor Frue Kirkes menighedslokaler lokaler i Vestergade 21 –
kun omkring 200 meter fra Café Exits lokaler. Aktiviteterne i Aarhus
omfatter bl.a. mentorforløb, netværksrådslagning, samtaler med
terapeut mv. Herudover deltager Café Exit i besøg i Aarhus Arrest
og caféeftermiddage i Nr. Snede og Kragskovhede Fængsler – og fra
foråret 2019 også i Enner Mark Fængsel i Østjylland.

www.cafeexit.dk

Café Exit havde i regnskabsåret 2018 indtægter
på godt 6,4 mio. kroner mod knap 6,9 mio. kroner i 2017. Udgifterne lå i 2018 på godt 6,4 mio.
kroner mod knap 6,8 mio. kroner i 2017. 2018
sluttede dermed med et underskud på 12.000
kr.

Tilskud fra fonde,
kommuner og puljer
• Aberdeen Asset Management
• Apostelkirkens Menighedspleje
• Bikubenfonden
• Den Bøhmske Fond
• Den Folkekirkelige Feriefond
• Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
• Frimodt-Heineke Fonden
• Københavns Kommune
• Oak Foundation Denmark
• Odense Kommune
• OLE KIRK’s Fond
• Otto Bruuns Fond
• Otto og Gerda Bings Mindelegat
• Paula og Axel Nissens Legat
• Skanderborg Y’s Mens Club
• Socialstyrelsen (Satspuljen m.fl.)
• Tage & Claudine Lund-Larsens Fond
• TrygFonden
• Østifterne
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
• Aalborg Kommune
• Aarhus Kommune
• Aarhus Valgmenighed
• Aarhus Y’s Men’s Club Marselisborg

Beretning
2018-2019

Café Exit hjælper fortsat mange indsatte og
tidligere indsatte til at leve uden kriminalitet,
og vi oplever også en voksende interesse for at
høre om vores arbejde. I 2018 deltog næsten
2.000 unge i vores kriminalpræventive foredrag. Det var en stigning på over 50 % i forhold
til året før. For nylig har LB Foreningens Fond
bevilget os 100.000 kroner til et projekt, der
skal udbrede foredrag til skoler.

Kriminalpræventive foredrag

Øverst ses beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og nedenunder socialborgmester Mia Nyegaard
(RV) samt nogle af deres medarbejdere fra besøgene i Café Exit.

Møder med kommuner
Café Exit havde i foråret 2018 besøg af to af Københavns borgmestre. Den 15 marts besøgte beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) sammen med flere medarbejdere caféen i Saxogade 5. Og onsdag den 4. april lagde socialborgmester Mia Nyegaard (RV) og en medarbejder vejen forbi Café Exit.
Ved møderne blev de informeret om Café Exits arbejde med at
støtte og hjælpe indsatte og tidligere indsatte til at leve uden kriminalitet – herunder foreningens rådgivningsarbejde, tilbud om mentorforløb, netværksrådslagning mv. Herudover havde vi den 5.
marts 2018 et møde i Aarhus Kommune med rådmanden for Social
Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz.

”Gigantiske advokatregninger gør det umuligt
for mange tidligere kriminelle at komme
tilbage til samfundet”
”Gigantiske sagsomkostninger gør det svært eller umuligt for
mange straffede at komme tilbage i samfundet. Hvorfor lærer vi
ikke af Norge og Sverige og dropper en del af gælden?” spurgte
Café Exits leder, organisationschef Ole Bjørn Andersen i en kronik
i Politiken den 4. januar 2018.
Han skrev videre, at det af en betænkning fra Justitsministeriet i
2014 fremgår, at det er de personer, der ønsker at leve en kriminalitetsfri tilværelse, og som ønsker at blive (re)integreret i samfundet, som bliver hårdest ramt af gælden.
”Med sagsomkostningernes nuværende tyngde mangler tidligere
indsatte ganske enkelt en gulerod til at tage styring og ejerskab
over eget liv. Denne gulerod kunne være en systematisk løbende
og relativt hurtig eftergivelse af sagsomkostninger til de personer,
der oprigtigt ønsker en chance til. …” skrev Ole Bjørn Andersen
bl.a. i kronikken i Politiken.

De kriminalpræventive foredrag henvender sig
til unge i teenagealderen, og der kommer jævnligt konfirmandhold forbi Café Exit for at høre
om vores arbejde. Her fortæller en tidligere indsat om foreningen og erfaringer fra sit eget liv,
og der er lejlighed til at stille spørgsmål til vedkommende.
Målet med det nye projekt er at komme ud
på flere skoler med foredragene, og som led i
projektet skal der udarbejdes et materiale, som
kan give skoleeleverne mere faktuel viden om
kriminalitet, fængselsforhold og de barrierer,
som indsatte møder, når de løslades.
Café Exit deltager også jævnligt i møder i
foreninger, kirker mv., hvor vi fortæller om Café
Exits arbejde. Der var 1.394 deltagere til disse
arrangementer i 2018 – sammenlignet med
1.137 i 2017.

Mange aktiviteter i fængsler
Der deltager fortsat mange indsatte i Café Exits
træffetider og aktiviteter inden for murene. I
2018 havde vi i alt 2.212 deltagere til træffetider, information og aktiviteter i fængslerne –
sammenlignet med 2.474 deltagere i 2017 og
1.601 i 2016. Deltagertallet dækker over 300350 forskellige brugere, idet nogle deltager i
flere aktiviteter – og deltager flere gange i den
samme aktivitet.
Aktiviteterne omfatter faste træffetider, caféeftermiddage, gældsrådgivning, kreative workshops, sport og forskellige klubaktiviteter med
indsatte i en række fængsler i Jylland, på Fyn og
Sjælland. Aktiviteterne varierer fra fængsel til
fængsel.
Herudover blev der gennemført et juleprojekt i Søbysøgård Fængsel på Fyn med i alt 350
deltagere til forskellige aktiviteter i adventstiden.

Færre til kultureftermiddage
Både i København, Odense og Aarhus holdes
månedlige kultureftermiddage, ligesom der holdes enkelte arrangementer i Aalborg. Desværre
har der i 2018 været færre deltagere til kultureftermiddage og andre sociale og kulturelle aktiviteter end i de foregående år. Det skyldes især, at
der ikke har været personale i fængslerne til at
ledsage indsatte til aktiviteterne.
Trods nedgangen spiller kultureftermiddagene fortsat en vigtig rolle i forhold til at skabe og

fastholde kontakten til indsatte og tidligere indsatte.

Flere fik gældsrådgivning
Rådgivningsarbejdet har fyldt rigtig meget i dagligdagen for rådgivningsteamet.
Økonomi- og gældsrådgivning er fortsat et
meget efterspurgt tilbud. Der blev påbegyndt
206 nye sager i 2018 – mod 163 nye sager i
2017. Blandt vores frivillige økonomi- og gældsrådgivere er der teams, som fast kommer i
Horserød, Storstrøm, Søbysøgård og Københavns Fængsler. I 2018 blev tilbuddet udvidet, så
der nu er åben gældsrådgivning hver 14. dag i
caféen i København. Desværre fik vi i sommeren
2018 ikke en ny offentlig bevilling til økonomiog gældsrådgivningen, og derfor har vi søgt midler i en række fonde til at kunne fortsætte aktiviteten.
Antallet af påbegyndte mentorforløb steg i
2018 til 91 – mod 71 året før. Det er en glædelig
udvikling efter nogle år med nedgang på det
område.
I 2018 blev der påbegyndt 32 terapeutiske
samtaleforløb hos frivillige terapeuter, og der
blev i alt gennemført 334 terapeutiske samtaler i
løbet af året.

”Fra Fangenskab til Fællesskab”
Café Exit indledte i 2017 i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
og med økonomisk støtte fra TrygFonden og
FUV et pilotprojekt med titlen ”Fra Fangenskab
til Fællesskab”. Målet er at involvere lokale menigheder i at slutte op om indsatte, når de løslades. Det sker med inspiration fra et engelsk projekt, The Welcome Directory.
Pilotprojektet involverer sogne i tre provstier
– nemlig Holbæk, Køge og Nykøbing Falster.
Frivillige fra de involverede sogne har i 2018
gennemgået fire workshops, hvor de gennem
undervisning og besøg i fængsler blev klædt på
til at deltage i pilotprojektet. Da det har taget tid
at finde indsatte, der skulle løslades til de udvalgte områder, er projektperioden blevet forlænget frem til december 2019.

Glædelig udvikling i medlemstal
Café Exit havde 422 medlemmer ved udgangen
af 2018 – en fremgang fra 346 i 2017. Medlemmerne er fordelt på 402 personlige medlemskaber, 17 kirker og 3 virksomheder/institutioner
tegnet medlemskab.

Frivillige
Omkring 115 frivillige yder en stor og meget
værdifuld indsats i Café Exit – med madlavning,
klubaftener, kaffebrygning, borddækning, oprydning, økonomi- og gældsrådgivning, kvindeklubber, terapeutiske samtaleforløb, kreative
workshops og meget andet.

”God løsladelse” blev diskuteret med et panel, der bestod af:
Exit-koordinator Christina Ruben, Ballerup Kommune, enhedschef i
Esbjerg KIF og Arrest, Lone Lauritzen, Kriminalforsorgen, projektmedarbejder Tom Hansen, Café Exit, folketingsmedlem og socialordfører Trine Torp, SF, og næstformand for Socialrådgiverne, Niels
Christian Barkholt. Kriminolog Anne Okkels Birk var moderator ved
temadagen. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Temadag om den gode løsladelse
Hvordan sikrer samfundet en ”god løsladelse”, når indsatte skal
vende tilbage til samfundet efter at have afsonet måske flere år i
fængsel. Det er et tilbagevendende emne i debatten om resocialisering af tidligere indsatte. Emnet blev også drøftet indgående, da
Café Exit holdt temadag den 6. april om, hvordan vi skaber en god
løsladelse for dem, der har sværest ved at komme tilbage til samfundet efter afsoning? Her pegede flere deltagere på, at den gode
løsladelse allerede begynder ved indsættelsen.

Louise Adrian & Fangekoret
tildelt Fællesskabsprisen 2018
Louise Adrian og Fangekoret var blandt vinderne af Fællesskabsprisen 2018. Louise Adrian fik overrakt prisen ved et arrangement
torsdag den 7. juni 2018 på Oslobåden, hvor Fangekoret optrådte
for prisvinderne og indbudte gæster. Der blev i alt uddelt 10 fællesskabspriser. Fangekoret er en god tæt samarbejdspartner for
Café Exit. (Foto: Jørgen Diswal)

