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En palet af tilbud 

Café Exit Aarhus 
Vestergade 43, 8000 Aarhus C 
 

 Palle Christensen, socialkoordinator  
 Tlf. 29 12 72 92  
 E-mail: pac@cafeexit.dk 
 

 
 Anders Brinck Rosenholm, projektmedarbejder 
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 E-mail: abr@cafeexit.dk 
 

 
 
Læs mere om Café Exit på www.cafeexit.dk 

Mentorforløb 

Sang & musik 

Madklub 

Retshjælp 



Hvad er Café Exit? 
 •  Café Exit er en forening, der har en række tilbud til indsatte  
  og tidligere indsatte, som ønsker at starte på en frisk. 
 •  Du kan bruge Café Exit allerede, mens du sidder i fængsel  
  ‒ og fortsætte efter løsladelsen. 
 •  Café Exit har afdelinger i Aarhus, København og Odense. 
 

Madklub 
Hver tirsdag kl. 16-19 er der madklub i Vestergade 43, hvor man mø-
des til hygge, gode samtaler og et velsmagende måltid. 
 

Retshjælp efter aftale 
Café Exit tilbyder retshjælp til indsatte og tidligere indsatte. Det fore-
går efter aftale i vores café, Vestergade 43. Retshjælpen omfatter  
rådgivning om familieretlige spørgsmål og andre juridiske problemer  
‒ dog ikke i forhold til straffesager eller sager vedr. afsoning. 
 

Vi henviser til gældsrådgivning  
Café Exit samarbejder endvidere med Den Sociale Retshjælp,  
hvorigennem du kan få gældsrådgivning. 

Mentorforløb - et skridt på vejen til en ny start 
Café Exit tilbyder bl.a. mentorforløb, hvor du efter løsladelsen får  
vejledning om bl.a. job- og uddannelsesmuligheder. Sammen med Café 
Exits medarbejder tilrettelægges et realistisk forløb med udgangspunkt  
i dine drømme og kvalifikationer. 
 

Job og uddannelse 
Du kan også kontakte Café Exit, hvis har brug for hjælp i forbindelse 
med, at du vil søge job eller overveje at tage en uddannelse.  
 

Samtaler med terapeut  
Gennem Café Exit kan du få samtaler med en terapeut, som har tavs-
hedspligt.  
 • Hvis du ønsker samtaler med terapeut ‒ kontakt:  
  Palle Christensen - Tlf. 29 12 72 92 - mail: pac@cafeexit.dk 
 

Kontakt til Café Exit 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Café Exit kan du kontakte: 
Socialkoordinator Palle Christensen  
Tlf. 29 12 72 92 - mail: pac@cafeexit.dk 
 
Du kan læse mere om Café Exit på hjemmesiden www.cafeexit.dk 


