
  

Knap 400 medlemmer 
Café Exit havde 399 medlemmer ved udgangen 
af 2019 – fordelt på 377 personlige medlemska-
ber, 19 kirker og 3 virksomheder/institutioner. 
Det er lidt færre end året før, hvor det samlede 
medlemstal var 422. 
  

Frivillige 
Omkring 130 frivillige yder en stor og meget 
værdifuld indsats i Café Exit – med madlavning, 
klubaftener, økonomi- og gældsrådgivning, kvin-
deklubber, terapeutiske samtaleforløb, kreative 
workshops, kaffebrygning, borddækning, opryd-
ning og meget andet. 
  

Lønnede medarbejdere 
Café Exit havde i 2019 ni lønnede medarbejdere, 
heraf seks heltidsansatte. Desuden en deltids-
medarbejder (præst), lønnet af Aarhus Stift. 
  

Bestyrelsen 
Café Exits bestyrelse i 2019: 
• Sogne- og indvandrerpræst  
 Niels Nymann Eriksen (formand) 
• Fængselspræst Erik Adrian (næstformand) 
• Informationsmedarbejder Hans Andersen 
• Socialrådgiver Ellen Bækgård  
• Lektor Elmo Due 
• Tidligere departementschef  
 Henrik Nepper-Christensen 
• Tidl. direktør i Kriminalforsorgen  
 William Rentzmann 
  

Økonomi 
Café Exit havde i regnskabsåret 2019 indtægter 
på knap 5,9 mio. kroner mod godt 6,4 mio. kro-
ner i 2018. Udgifterne lå i 2019 på godt 5,8 mio. 
kroner mod knap 6,8 mio. kroner i 2018. 2019 
sluttede dermed med et overskud på 87.000 kr.  
  
Arbejdet er i 2019 finansieret med støtte fra: 
• Bikubenfonden 
• Borgfonden  
• Den Folkekirkelige Feriefond  
• Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter  
• Frimodt-Heineke Fonden 
• I.F. Lemvigh Müllers Fond 
• Københavns Kommune  
• LB Foreningens Fond 
• Odense Kommune  
• OLE KIRK’s Fond  
• Otto Bruuns Fond 
• Paula og Axel Nissens Legat  
• Socialstyrelsen (satspuljen m.fl.) 
• Sportgoods-Fonden 
• TrygFonden (landsdækkende og regionalt) 
• Østifterne  
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  
• Aalborg Kommune 
• Aarhus Kommune  
• Aarhus Valgmenighed 
• Aarhus Y’s Men’s Club Marselisborg  

Beretning  
2019-2020 

Café Exit, Saxogade 5, 1662 København V 
Aktiviteterne i København omfatter ud over kultureftermiddagene i 
Apostelkirken (sidste torsdag i måneden) en ugentlig madklub samt 
mentorforløb, økonomi- og gældsrådgivning, samtaleforløb hos te-
rapeuter, netværksrådslagning mv. Desuden er der økonomi- og 
gældsrådgivning i Horserød, Storstrøm og Vestre Fængsler og kvin-
deklubber i Horserød, Jyderup og Vestre Fængsler. 
  
  

Café Exit, Nørregade 37, 5000 Odense 
Café Exit i Odense holder kultureftermiddag (første onsdag i måne-
den) i Sct. Hans Kirkes menighedslokaler, der ligger kun et par hund-
rede meter fra foreningens lokaler i Nørregade 37. Her er der åbent 
to dage om ugen, og der er madklub den tredje torsdag i måneden. 
Café Exit deltager herudover i en række aktiviteter i fængslerne i 
Nyborg og Søbysøgård Fængsler samt i Odense Arrest. Aktiviteterne 
i Odense omfatter også samtaleforløb hos terapeuter, økonomi- og 
gældsrådgivning og netværksrådslagning mv. 
  
  

Café Exit, Vestergade 43, 8000 Aarhus C 
Café Exit i Aarhus holder kultureftermiddag (anden mandag i måne-
den) i Vor Frue Kirkes menighedslokaler lokaler – kun omkring 200 
meter fra Café Exits lokaler i Vestergade 43. Aktiviteterne i Aarhus 
omfatter bl.a. mentorforløb, netværksrådslagning, samtaleforløb 
med terapeuter. Café Exit deltager i aktiviteter i Kragskovhede, En-
ner Mark og Nørre Snede Fængsler samt i Aarhus Arrest. 

www.cafeexit.dk 

Café Exit 
Fra indsat til værdsat 

Café Exit i Odense holder kultureftermiddag den første onsdag  
i måneden.  



  

Café Exits aktiviteter foregår i stigende grad 
inden for fængselsmurene. Det sker i form af 
caféeftermiddage, træffetider og mentorforløb 
med indsatte. I flere fængsler tilbyder vi økono-
mi- og gældsrådgivning, og i tre fængsler holdes 
kreative workshops for kvinder. Og der tages til 
stadighed nye initiativer. 
 Koncept X er arbejdstitlen på en tilgang, der 
er startet op i samarbejde med afdeling H2 i 
Søbysøgård Fængsel. H2 er en uddannelsesaf-
deling, hvor målet er at skabe et læringsmiljø, 
der fremmer indsattes mulighed for uddannel-
se under afsoningen. Der er ikke tale om et 
projekt i gængs forstand, men om udviklingen 
af en bevægelse, hvor negative spiraler vendes 
til positive.  
 

Koncept X 
Sammen med Søbysøgård Fængsel arbejder vi 
på at skabe rammerne, kulturen og det personli-
ge lederskab, der understøtter, at indsatte kan 
udvikle sig positivt under afsoning og efter løsla-
delsen. Afgørende for dette er at inddrage de 
indsatte selv i udvikling af et samarbejde mellem 
indsatte, ansatte og omverdenen. Denne samar-
bejdskultur opleves hver dag i de daglige inter-
aktioner, men Café Exit bidrager blandt andet 
med sikre, at der sker en systematisk udvikling 
og læring gennem afholdelse af workshops, hvor 
man navnlig sætter fokus på samarbejde, uddan-
nelse og jobmuligheder. I tråd med afdelingens 
eget motto: Vi smitter med det gode, vil Café Exit 
også fremover være med til at fastholde og ud-
brede tilgangen. 
 

Mange aktiviteter i fængsler 
Der deltager fortsat mange indsatte i Café Exits 
træffetider og aktiviteter inden for murene. I 
2019 havde vi i alt 2.775 deltagere til træffeti-
der, caféeftermiddage, workshops og besøg i 
fængslerne – sammenlignet med 2.212 deltage-
re i 2018. Deltagertallet dækker over 300-350 
forskellige brugere, idet nogle deltager i flere 
aktiviteter – og deltager flere gange i den sam-
me aktivitet. 
 Aktiviteterne omfatter faste træffetider, ca-
féeftermiddage, kreative workshops for kvinder 
og forskellige klubaktiviteter med indsatte i en 
række fængsler i Jylland, på Fyn og Sjælland. 
Aktiviteterne varierer fra fængsel til fængsel. 
Herudover blev der i 2019 opstartet et projekt i 
Søbysøgård Fængsel, hvor indsatte og frivillige 
samles om forskellige aktiviteter i forbindelse 
med jul, påske og andre højtider og andre tradi-
tioner i løbet af året. 
  

Færre til kultureftermiddage 
Både i København, Odense og Aarhus holdes 
månedlige kultureftermiddage, ligesom der hol-
des enkelte arrangementer i Aalborg. Der har i 
2019 været lidt færre deltagere til de 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 aktiviteter-
ne. Nedgangen har især ramt kultureftermidda-
gene. Mens der har været flere deltagere i mad-
klubberne og aktiviteter i forbindelse med jul, 
påske, fastelavn mv.  
  

Mange fik gældsrådgivning  
Økonomi- og gældsrådgivning er fortsat et me-
get efterspurgt tilbud. Der blev påbegyndt 178 
nye sager i 2019, hvilket svarer til gennemsnittet 
i de seneste år. Vi har teams af frivillige økono-
mi- og gældsrådgivere, som fast kommer i 
Horserød, Nyborg, Storstrøm, Søbysøgård og 
Vestre Fængsler. Herudover er der en åben 
gældsrådgivning hver 14. dag i caféen i Køben-
havn. Det er meget tilfredsstillende, at vi har 
kunnet fortsætte denne aktivitet på dette ni-
veau. En stor tak til de private fonde, som trådte 
til med støtte, da vi i 2018 ikke fik fornyet den 
offentlige bevilling, der hidtil havde finansieret 
økonomi- og gældsrådgivningen. 
 Antallet af påbegyndte mentorforløb faldt i 
2019 til 74, hvilket er lidt under gennemsnittet 
for de seneste år. I 2019 blev der påbegyndt 26 
terapeutiske samtaleforløb hos frivillige tera-
peuter, og der blev i alt gennemført 289 tera-
peutiske samtaler i løbet af året. Begge dele 
ligger under gennemsnittet de seneste år. 
   

Kriminalpræventive foredrag 
Der var i 2019 knap 2.000 deltagere til de krimi-
nalpræventive foredrag, Café Exit holder for 
konfirmander og skoleelever. Her fortæller en 
tidligere indsat om foreningen og erfaringer fra 
sit eget liv, og der er lejlighed til at stille spørgs-
mål til vedkommende.  
 Vi arbejder på at udbrede foredragene, så vi 
kan komme ud på flere skoler. Vi har i det for-
løbne år fået tilknyttet flere tidligere indsatte, 
der gerne vil fortælle om deres egne erfaringer 
med at være i fængsel og om 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 1.250 deltagere til disse 
arrangementer i 2019. 
  

”Fra Fangenskab til Fællesskab” 
Café Exit indledte i 2017 i samarbejde med Fol-
kekirkens 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 me-
nigheder i at slutte op om indsatte, når de løsla-
des. Pilotprojektet involverer sogne i tre provsti-
er – nemlig Holbæk, Køge og Nykøbing Falster. 
Projektet har ændret karakter undervejs. Nu 
lægges der især vægt på at hjælpe indsatte i 
gang med uddannelse og job, når de løslades. 
Det sker konkret ved at indgå aftaler om, at løs-
ladte kan komme i praktik eller løntilskud i fire 
sogne i Holbæk Provsti. Samtidig kan de løsladte 
benytte Café Exits tilbud om rådgivning mv.  

Lederskifte i Café Exit 
Før sommerferien 2019 tog Café Exit 
afsked med Ole Bjørn Andersen som 
efter næsten fem år på posten ønske-
de at stoppe som organisationschef. 
Han blev efter ferien afløst af Peter 
Dexters, der tidligere har været ansat 
i bl.a. Kriminalforsorgen. 
 Der blev holdt receptionen i begge 
anledninger, og formanden for Café 
Exit, Niels Nymann Eriksen, takkede Ole Bjørn Andersen (billedet 
th.) for, at det var lykkedes at fastholde foreningens mission om at 
formidle muligheder og give nyt håb til indsatte og tidligere ind-
satte, og at det er lykkedes at få dækket en del af driften gennem 
satspuljemidler. 
 I sin velkomst til Peter Dexters (th. på billedet øverst) sagde 
formanden bl.a.: ”Når vi har valgt dig til at være chef for Café Exit, 
er det fordi, vi fornemmer, at du brænder for ikke bare at drive en 
organisation professionelt, så den kan give nogle ydelser i forhold 
til indsatte; men for at inddrage dem i en fælles proces, så der bli-
ver medskabelse omkring vejen tilbage til samfundet.”  

Fangekorets leder fejrede 25-års jubilæum  
Fangekoret i den størst mulige besætning gav den fuld skrue, da de 
fejrede korlederen, organist Louise Adrians 25-års jubilæum som 
ansat i Kriminalforsorgen ved en koncert i Eliaskirken på Vesterbros 
Torv i København den 20. august 2019.  
     Louise Adrian er ansat deltids i  
Kriminalforsorgen og deltids som  
musikmedarbejder i Café Exit. 

Stor tilfredshed blandt brugerne 
med økonomi- og gældsrådgivningen 
I efteråret 2019 begyndte vi et nyt evalueringssystem, hvor vi 
mere systematisk og detaljeret end tidligere indhenter data, der 
kan vise effekten af bl.a. vores økonomi- og gældsrådgivning. 
Selv om mængden af data derfor er begrænset, viser diagram-
merne nedenfor en ret entydig tendens. 
 

Diagrammet viser en meget stor tilfredshed med den hjælp, 
brugerne har fået af de frivillige gældsrådgivere i Café Exit, hvor 
næsten 90 % vurderer, at hjælpen i høj grad eller i meget høj 
grad lever op til forventningerne.  
 

Diagrammet viser, at ca. halvdelen endda vurderer, at rådgiv-
ningen har haft positiv indflydelse på deres lyst til at søge ud-
dannelse og arbejde.  

 
De positive resultater er en stor cadeau til de frivillige gældsråd-
givere, og det understreger vigtigheden af Café Exits arbejde. 

Permanent bevilling på Finansloven 
Café Exit er sikret en permanent støtte på finansloven på 3 mil-
lioner kroner årligt. Det er partierne bag Finansloven, der har 
indgået en aftale om permanent støtte til en række organisatio-
ner, som har oplevet usikkerhed efter nedlæggelsen af satspul-
jen. Bevillingen er en kæmpe anerkendelse af organisationens 
arbejde med at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve 
uden kriminalitet. Den økonomiske håndsrækning giver samti-
dig Café Exit mulighed for at sætte ekstra ind på udviklingen af 
organisationen og arbejdsindsatsen i de kommende år. 


