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Café Exits arbejde i det forløbne år har – ligesom meget andet i samfundet – stået i coronapandemiens tegn. Mange aktiviteter i og uden
for fængslerne har været lukket ned som følge
af restriktioner, men samtidig er der blevet
udfoldet ny kreativitet, så det – i hvert fald i et
vist omfang – har været muligt at holde kontakten til indsatte og løsladte. Madklubben mødtes i det fri, da det pga. forsamlingsforbuddet
ikke var muligt at mødes indendørs. Kvindeklubben har pakket gaver med materialer, som
indsatte kvinder kunne bruge til at hækle, strikke, male og andet kreativt. Samtidig er der taget nye initiativer og begyndt nye projekter,
som for alvor vil folde sig ud, når samfundet
igen åbner efter de seneste måneders nedlukning. Det gælder bl.a. et projekt i det kommende kvindefængsel i Jyderup.
I caféen i Saxogade 5 udstilles løbende malerier, der er malet af indsatte og tidligere indsatte. Under corona-nedlukningen blev lokalerne malet. Indretningen af lokalerne er ikke færdig endnu.

Forstærket indsats
for og med kvindelige indsatte
I efteråret 2021 åbner et fængsel i Jyderup udelukkende for
kvindelige indsatte. I Café Exit bliver dette en anledning til, at vi
forstærker vores indsats for og med vores kvindelige brugere.
Det naturlige omdrejningspunkt for dette arbejde bliver vores
fremragende kvindeklub, som havde 10-års jubilæum i 2020.
Sasha Carvalho vil som medarbejder i Café Exit dedikere sig
til opgaven og koordinere samarbejdet mellem vores frivillige,
de kvindelige indsatte, Kriminalforsorgen og andre ngo’er og
organisationer. Oak Foundation Denmark har med en donation
gjort denne forstærkede indsats mulig.
Kunstprojekt
Indsatsen er allerede i gang, og mens adgangen til fængslerne
har været stærkt begrænset på grund af corona, så har 40 kvindelige indsatte i Horserød og Jyderup engageret sig i et kunstprojekt.
De frivillige i kvindeklubben forbereder små kreative opgaver og aktiviteter, hvor materialerne og inspiration fra de frivillige pakkes og sendes afsted til de kvindelige indsatte i de to
fængsler.
Kvindernes stemme skal høres
En del af midlerne fra Oak Foundation Denmark er møntet
på, at kvindernes stemme bliver hørt både i forbindelse med
oprettelsen af kvindefængslet og Kriminalforsorgens flerårsaftale.
Dog er stemmerne svære at høre, når vi ikke mødes med
kvinderne. I stedet sender kvinderne noget af deres kunst retur
til Café Exit, der i samarbejde med en kunstner kreerer en installation. Den udstilles bl.a. i forbindelse med en konference
på Christiansborg i maj. Konferencen arrangeres af den rets- og
kriminalpolitiske tænketank Forsete. Installationen vil her indgå
som kvindernes indspark i den politiske debat.

Ny strategi for 2021-23
I november 2020 holdt Café Exits medarbejdere,
bestyrelse samt brugerrepræsentanter en strategidag, hvor det strategiske fokus for de kommende tre år blev drøftet.
De tre fokuspunkter bliver ”Fællesskab”,
”Kommunikation” og ”Samskabelse”. Hvor de to
første er bibeholdt fra den hidtidige strategi, så
er Samskabelse ny. Det signalerer vores tro på,
at vi når større resultater ved at samarbejde
med alle aktører på området og se vores indsats
som en samlet bevægelse. I praksis betyder det,
at vi internt vil have endnu større fokus på at
inddrage frivillige, brugere, bestyrelse og medarbejdere i planlægning, ledelse og udførelse af
vores aktiviteter. Eksternt betyder det, at vi vil
samarbejde endnu mere og endnu tættere med
myndigheder, organisationer, virksomheder og
borgere.
Det nye fokus vil og skal udfordre os alle,
men vi har allerede oplevet meget positiv respons på, at vi eksempelvis har inviteret brugere
til at deltage direkte i vores møder med politikere, Kriminalforsorgen og samarbejdspartnere. En
stor del af vores kommunikationsindsats i den
kommende tid vil derfor handle om at formidle
det fælles engagement om aktiviteter.

Mange aktiviteter i fængsler
Mange af vores aktiviteter foregår inden for
murene. Sådan har det også været i det forløbne
år, selv om vi har været nødt til at aflyse en del,
fordi nedlukningerne i foråret 2020 og igen i
vinteren 2020-2021 har begrænset adgangen til
fængslerne. Derfor har der været færre deltagere end i de foregående år.
Der deltager fortsat mange indsatte i Café
Exits træffetider og aktiviteter inden for murene. I 2020 havde vi i alt 2.254 deltagere til træffetider, caféeftermiddage, workshops og besøg i
fængslerne. Det er samme niveau som i 2018,
hvor der var 2.212 deltagere til disse aktiviteter
– men det er lavere end i 2019, hvor der var

2.775 deltagere. 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, 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. I
fængslerne i Nyborg og på Søbysøgård har vi et
projekt, hvor indsatte og frivillige samles om
forskellige aktiviteter i forbindelse med jul, påske og andre højtider og traditioner i løbet af
året.

Flere deltog i madklubber
Både i København, Odense og Aarhus måtte
flere af de månedlige kultureftermiddage aflyses
pga. forsamlingsforbuddet, og derfor havde vi
færre deltagere end i 2019. Til gengæld havde vi
flere deltagere i vores madklubber. Det skyldes,
at vi lavede flere tilbud, hvor vi kunne mødes i
små grupper, så vi overholdt reglerne for, hvor
mange vi måtte samles. I 2020 havde vi 612 deltagere i madklubberne, mod 486 i 2019. Og vi
havde 633 deltagere til kultureftermiddagene,
mod 1.073 deltagere i 2019.

Mange fik gældsrådgivning
Åbningstiden i den åbne økonomi- og gældsrådgivning blev udvidet, så der nu er åbent to timer
hver mandag eftermiddag – mod tidligere hver
anden mandag. Derimod kunne de frivillige
gældsrådgivere i en del af året ikke komme i
fængslerne pga. corona-restriktionerne. Trods
denne begrænsning blev der påbegyndt 116 nye
gældsrådgivningssager, mod 178 nye sager i
2019. Vores teams af frivillige økonomi- og
gældsrådgivere kommer fast – når det er muligt
– i fængslerne i Horserød, Nyborg, Storstrøm, på
Søbysøgård og i Vestre.
Antallet af påbegyndte mentorforløb faldt i
2020 til 40, mod 74 i 2019. Der blev i 2020 påbegyndt 18 nye terapeutiske samtaleforløb hos
frivillige terapeuter, mod 26 i 2019, og der blev i
alt gennemført 298 terapeutiske samtaler i løbet
af året, mod 289 året før.

Kriminalpræventive foredrag
Corona-restriktionerne slog meget stærkt igennem i forhold til vores kriminalpræventive foredrag for konfirmander og skoleelever. Foredragene holdes af tidligere indsatte, som fortæller
om deres liv og erfaringer, herunder udfordringerne ved at blive løsladt. I 2020 havde vi 481
deltagere til disse foredrag, mod 1.970 deltagere
i 2019.
Café Exit deltager også jævnligt i møder i
foreninger, kirker mv., hvor vi fortæller om Café
Exits arbejde. Der var 945 deltagere til disse arrangementer i 2020, mod 1.252 deltagere i
2019.

Indsatte fik hilsner og gaver fra Café Exit
under corona-nedlukningen
I en stor del af året var Café Exit pga. nedlukningen afskåret fra at
holde workshops og andre aktiviteter for indsatte i fængslerne. Det
stoppede dog ikke kreativiteten, og ønsket om at holde kontakten
til indsatte betød, at der blomstrede nye tiltag frem.

Påskehilsen til indsatte og ansatte i Søbysøgård Fængsel
I april 2020 fik indsatte og ansatte i Søbysøgård Fængsel på Fyn en
påskehilsen. Frivillige i Café Exit pakkede poser med påskepynt,
hilsner og påskeslik til alle afdelinger og betjentstuer – med ønsket
om en rigtig god påske.
Grunden til, at det kunne lade sig gøre under nedlukningen, var, at
Café Exit kørte et fondsfinansieret projekt i fængslet, hvor der holdes særlige aktiviteter i forbindelse med fejringen af højtider og
andre traditioner i løbet af året.
Kreative hilsner til indsatte kvinder i Vestre og Jyderup
I juni 2020 fik 56 indsatte
kvinder i Vestre og Jyderup
Fængsel midt i den ekstra
belastende Covid19-tid hver
en gave fra Café Exits Kvindeklub. Og gensynsglæden
var stor, da 10 frivillige fra
Kvindeklubben en eftermiddag samledes for at pakke
gaverne. Det var første
gang siden nedlukningen,
de var sammen i Kvindeklubben.
I løbet af 3-4 timer bliver der kreeret fine kort af håndlavet papir og skrevet hilsner til kvinderne: ”Kære du! … Vi savner at være
sammen med jer og ser frem til, at der bliver lukket op for, at vi må
ses igen. ...” De håndskrevne hilsen lægges i en plasticpose, som
også indeholder en pose med perler og andet til at lave armbånd,
10 mandalaer og tusser til at male dem med og en lille pose med
chokolade.
I foråret 2021 har frivillige i Kvindeklubben igen været i gang
med at pakke gaver, som er sendt til indsatte kvinder i Horserød og
Jyderup.

Knap 400 medlemmer
Café Exit havde 384 medlemmer ved udgangen
af 2019 – fordelt på 377 personlige medlemskaber, 19 kirker og 3 virksomheder/institutioner.
Det er lidt færre end året før, hvor det samlede
medlemstal var 399.

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

Under corona-nedlukningen er der blevet skiftet vinduer i Café Exits
lokaler i København, og indvendigt er lokalerne blevet malet.

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 terapeuter mv. Desuden er der økonomi- og gældsrådgivning i Horserød, Storstrøm og Vestre Fængsler og kvindeklubber i Horserød,
Jyderup og Vestre Fængsler.

Café Exit, Nørregade 37, 5000 Odense
Café Exit i Odense holder kultureftermiddag (sidste 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, og der er madklub den anden torsdag i måneden.
Café Exit deltager herudover i en række aktiviteter i fængslerne i
Nyborg og på Søbysøgård samt i Odense Arrest. Aktiviteterne i
Odense omfatter også mentorforløb, samtaleforløb hos terapeuter,
økonomi- og gældsrådgivning mv.

Café Exit, Vestergade 43, 8000 Aarhus C
Café Exit i Aarhus har retshjælp for indsatte og tidligere indsatte
hver tirsdag kl. 14-17 i Café Exits lokaler i Vestergade 43. Aktiviteterne i Aarhus omfatter også mentorforløb og samtaleforløb med terapeuter. Café Exit deltager i aktiviteter i Kragskovhede, Enner Mark
og Nørre Snede Fængsler samt i Aarhus Arrest. Der holdes midlertidigt ikke kultureftermiddage i Aarhus.

www.cafeexit.dk

Lønnede medarbejdere
Café Exit havde i 2020 ni lønnede medarbejdere,
heraf seks heltidsansatte. Herudover er tre personer tilknyttet på timebasis til at varetage opgaver med it, regnskab og information.

Bestyrelsen
Café Exits bestyrelse i 2020:
• Sogne- og indvandrerpræst
Niels Nymann Eriksen (formand)
• Fængselspræst Erik Adrian (næstformand)
• Informationsmedarbejder Hans Andersen
• Socialrådgiver Ellen Bækgård (udtrådt ved GF)
• Lektor Elmo Due
• Centerleder Birgitte Mazanti (nyvalgt ved GF)
• Tidligere departementschef
Henrik Nepper-Christensen
• Tidl. direktør i Kriminalforsorgen
William Rentzmann

Økonomi
Café Exit havde i regnskabsåret 2020 indtægter
på godt 6,1 mio. kroner mod knap 5,9 mio. kroner i 2019. Udgifterne lå i 2019 på godt 6,0 mio.
kroner mod knap godt 5,8 mio. kroner i 2019.
2020 sluttede dermed med et overskud på
73.000 kr.
Arbejdet er i 2020 finansieret med støtte fra:
• Bikubenfonden
• Borgfonden
• Den Folkekirkelige Feriefond
• Københavns Kommune
• LB Foreningens Fond
• Oak Foundation Denmark
• Odense Kommune
• OLE KIRK’s Fond
• Paula og Axel Nissens Legat
• Randers Y’s Mens Club
• Socialstyrelsen (satspuljen m.fl.)
• Sportgoods-Fonden
• TrygFonden (landsdækkende og regionalt)
• Østifterne
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
• Aarhus Kommune
• Aars Y’s Men’s Club

