Stabilt medlemstal
Café Exit havde 346 medlemmer ved udgangen
af 2017 – heraf 325 personlige medlemskaber,
19 kirker og 2 virksomheder/institutioner tegnet
medlemskab.

Frivillige
Omkring 130 frivillige yder en stor og meget
værdifuld indsats i Café Exit – med madlavning,
klubaftener, kaffebrygning, borddækning, oprydning, gældsrådgivning, kvindeklub inden og
uden for murene, samtale- og terapiforløb,
sportsklub, kunstterapi og meget andet.
Café Exits afdelinger i Odense og Aarhus fejrede begge 5-års jubilæum i 2017. Billedet er fra fødselsdagsfesten i Odense, hvor indsatte
og tidligere indsatte optrådte. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Lønnede medarbejdere

Café Exit, Saxogade 5, 1662 København V

Bestyrelsen

Aktiviteterne i København omfatter ud over kultureftermiddagene i
Apostelkirken (sidste torsdag i måneden) en ugentlig mandagsklub
samt mentorforløb, gældsrådgivning, samtaler hos terapeut/
psykolog, netværksrådslagning, kvindeklub mv. Desuden faste
træffetider i fængslerne i Horserød og Jyderup samt klubben
”Fristedet” og kvindeklub i Vestre Fængsel.

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. Café Exit deltager herudover i en række aktiviteter
i fængslerne i Nyborg, Ringe og på Søbysøgård. Aktiviteterne i Odense omfatter også samtaler hos terapeuter, gældsrådgivning og netværksrådslagning, ligesom der arrangeres sportsaktiviteter mv. med
indsatte.

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 og caféarrangementer i fængsler.

www.cafeexit.dk

Café Exit
Fra indsat til værdsat

Café Exit havde i 2017 10 lønnede medarbejdere, heraf otte heltidsansatte. Desuden en kvarttidsmedarbejder (præst), lønnet af Aarhus Stift.

Café Exits bestyrelse i 2017:
• Sogne- og indvandrerpræst
Niels Nymann Eriksen (formand)
• Fængselspræst Erik Adrian (næstformand)
• Informationsmedarbejder Hans Andersen
• Socialrådgiver Ellen Bækgård (valgt maj 2017)
• Lektor Elmo Due
• Tidligere departementschef
Henrik Nepper-Christensen
• Tidl. direktør i Kriminalforsorgen
William Rentzmann
• Fængselspræst Peter Walin (udtrådt maj 2017)

Økonomi
Café Exit havde i regnskabsåret 2017 indtægter
på knap 6,9 mio. kroner mod godt 6,9 mio. kroner i 2016. Udgifterne lå i 2017 på knap 6,8 mio.
kroner mod godt 7 mio. kroner i 2016, således at
2017 sluttede med et overskud på 94.000 kr.

Tilskud fra fonde, kommuner og puljer
Arbejde er i 2017 finansieret med støtte fra:
• Apostelkirkens Menighedspleje
• Bikubenfonden
• Den A.P. Møllerske Støttefond
• Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine,
født Bugge's Legat
• Københavns Kommune
• Københavns Kommunes legat for institutioner
• Oak Foundation Denmark
• Odense Kommune
• OLE KIRK’s Fond
• Otto Bruuns Fond
• Otto og Gerda Bings Mindelegat
• Socialstyrelsen (flere puljer)
• TrygFonden
• Y’s Men’s Club Aarhus Marselisborg
• Østifterne
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
• Aalborg Kommune
• Aarhus Kommune
• Aarhus Valgmenighed

Beretning
2017-2018

I 2017, hvor Café Exit fejrede 10-års jubilæum, afsluttede vi med stor succes
et projekt med netværksrådslagning.
Samtidig blev der iværksat et pilotprojekt, hvor sogne i tre provstier skal
hjælpe med at inddrage indsatte i lokale fællesskaber efter løsladelsen. Café
Exit har aktiviteter i en række fængsler,
og herigennem kommer foreningen i
kontakt med et stigende antal indsatte.
Netværksrådslagning

På billederne ses øverst en del af deltagerne – og nedenunder Fangekoret og koret fra Søbysøgård Fængsel.

Omkring 200 fejrede Café Exits 10-års jubilæum
Omkring 200 gæster – indsatte på udgang, tidligere indsatte, repræsentanter fra samarbejdspartnere og frivillige organisationer, frivillige, folketingsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedemmer, fondsbestyrelser, medlemmer og andre interesserede – tog del i festlighederne, da Café Exit torsdag den 4. maj fejrede 10-års jubilæum.
Ved receptionen i Apostelkirken i København underholdt Fangekoret under ledelse af Louise Adrian sammen med koret fra Søbysøgård Fængsel på Fyn. Der blev holdt taler af bl.a. SF’s formand, Pia
Olsen Dyhr, centerdirektør Annette Esdorf (Kriminalforsorgen) og af
to indsatte, Marianne og Tom – og der blev serveret dejlig mad,
tilberedt af Kokkeskolen i Vestre Fængsel.

To temadage om netværksrådslagning:
Der lægges vægt på, hvad personen er god til
I forbindelse med projektet om netværksrådslagning blev der i
november 2017 holdt to temadage, hvor de hidtidige erfaringer
med metoden blev gennemgået.
Samtidig holdt cand.soc., cand.theol. Lotte Hansen et oplæg
om netværksrådslagning som metode. Hun pegede her på flere
styrker ved netværksrådslagninger:
• De styrker hovedpersonens rettigheder.
• De gennemføres af aktører, der ikke en del af et system
og ikke nar nogen kontrolfunktion.
• De er med til at opbygge tillid i familien og i relationerne.
• De mindsker uviljen til at samarbejde med myndighedspersoner.
• Der lægges vægt på det, hovedpersonen er god til
– fremfor at se på, hvor vedkommende har fejlet eller
svigtet.

Café Exit afsluttede i 2017 projektet "Fra fængsel
til frihed" med netværksrådslagninger med indsatte primært fra tre fængsler. Projektet har været en stor succes. Fire ud af fem indsatte, der
har gennemført en netværksrådslagning, har
fået kontakt med familie og/eller deres nære
netværk igen. Samtidig oplever de, at rådslagningen har været med til at forbedre kommunikationen og styrke deres indbyrdes relationer.
Det viser erfaringerne fra projektet, hvor der er
lavet 33 netværksrådslagninger med indsatte.
Projektet blev gennemført i samarbejde med
Socialt Udviklingscenter SUS og fængslerne i
Horserød, Møgelkær og Nyborg og med økonomisk støtte af Den A.P. Møllerske Støttefond.
Netværksrådslagning er nu et af Café Exit
faste tilbud til indsatte og tidligere indsatte.

Mange deltager i aktiviteter i fængsler
I de seneste år har vi oplevet, at flere og flere
indsatte deltager i Café Exits træffetider og aktiviteter inden for murene. Denne tendens fortsatte i 2017. Der var i alt 3.165 deltagere til træffetider, information og aktiviteter i fængslerne –
sammenlignet med 1.601 deltagere i 2016 og
1.048 i 2015. Deltagertallet er således tredoblet
i løbet af tre år. Deltagertallet dækker over 350400 forskellige brugere, idet nogle deltager i
flere aktiviteter – og deltager flere gange i den
samme aktivitet.
Aktiviteterne omfatter faste træffetider, caféeftermiddage, gældsrådgivning, sport og forskellige klubaktiviteter med indsatte i en række
fængsler i Jylland, på Fyn og Sjælland. Aktiviteterne varierer fra fængsel til fængsel, således
blev det gennemført et juleprojekt i fængslerne i
Ringe og Søbysøgård.

Færre til kultureftermiddage
Både i København, Odense og Aarhus holdes
månedlige kultureftermiddage. Desværre har
der i 2017 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 kultureftermiddagene. Af
samme grund har der ikke været grundlag for at
holde kultureftermiddage i Aalborg i en periode.
Trods nedgangen spiller kultureftermiddage-

ne fortsat en vigtig rolle i forhold til at skabe og
fastholde kontakten til indsatte og ex-indsatte.

Terapeutiske samtaler
og gældsrådgivning i flere fængsler
Rådgivningsarbejdet har fyldt rigtig meget i dagligdagen for rådgivningsteamet. Desværre får vi
henvist færre borgere fra jobcentre og kommuner end tidligere, især i forhold til 2015, hvor vi
fik henvist rigtig mange borgere fra Københavns
Kommune. Antallet af påbegyndte mentorforløb
er derfor faldet i de seneste par år. Det modsvares dog i et vist omfang af, at vi i 2016 og 2017
har gennemført i alt 33 netværksrådslagninger.
I 2017 blev der påbegyndt 45 terapeutiske
samtaleforløb hos frivillige terapeuter/psykologer. Det er lidt flere end i de foregående år. Og
der blev i alt gennemført 395 terapeutiske samtaler i løbet af året, hvilket understreger, at det
er et værdifuldt tilbud til vores brugere.
Ligeledes er gældsrådgivning et efterspurgt
tilbud. Der blev påbegyndt 163 nye sager i 2017.
Blandt vores frivillige gældsrådgivere er der
teams, som fast kommer i Horserød, Nyborg,
Søbysøgård og Vestre Fængsler. Og tilbuddet
forventes i 2018 også at omfatte Jyderup og
Storstrøm Fængsler.

”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 medio
april 2018 gennemgået tre workshops, hvor de
gennem undervisning og besøg i fængsler klædes på til at deltage i pilotprojektet, som vil udfolde sig i sognene fra maj 2018. Erfaringerne fra
projektet samles op i begyndelsen af 2019. Pilotprojektet gennemføres i forlængelse af det projekt, Café Exit og FUV afsluttede i 2015, hvor de
undersøgte erfaringerne fra kirkeligt resocialiserende arbejde i Sverige, England og Holland.

Cyklerne sælges til priser fra 500-1.500 kroner.

Cykelprojekt
Café Exit etablerede i 2017 et cykelprojekt, hvor vi sælger brugte
cykler, der bliver repareret og gjort klar til brug. Cyklerne får vi fra
Politiets Hittegods. Det er nu muligt at købe cykler i både København, Odense og Aarhus. Du kan se cyklerne på hjemmesiden:
https://cafeexit.wixsite.com/cykler/til-salg

Temadag om resocialisering
Den resocialiserende indsats i fængslerne lider under, at der fra
politisk side er megen fokus på sikkerheden i fængslerne. Det var
en af konklusionerne på temadagen i Café Exit den 3. marts 2017,
hvor et panel diskuterede, hvad et fængselsophold kan bruges til
under overskriften: ”Passiv opbevaring eller konstruktiv afsoning?”
Flere advarede om, at vi risikerer at ende med ”passiv opbevaring”,
hvis der ikke bliver afsat flere ressourcer til det resocialiserende
arbejde.

Præventive foredrag
Der kommer jævnligt konfirmander og skoleelever forbi Café Exit for at høre om vores arbejde.
I 2017 havde vi 1.283 deltagere til kriminalpræventive foredrag – sammenlignet med 1.027
i 2016. Ofte kommer de på besøg i Café Exit,
hvor en tidligere indsat fortæller om foreningen
og erfaringer fra sit eget liv. I nogle tilfælde foregår det ude på skolerne.
Herudover deltager vi i møder i foreninger
mv., hvor vi fortæller om Café Exits arbejde. Der
var 1.137 deltagere til disse arrangementer i
2017 – sammenlignet med 910 i 2016.

Panelet bestod af: Regionsleder Dorthe Volt (High:five), Kim Østerbye (formand for Fængselsforbundet), områdedirektør Ina Eliasen
(Kriminalforsorgen Hovedstaden), Peter Kofod Poulsen (retsordfører
for DF) Tom Hansen (indsat) og Trine Bramsen (retsordfører for S).
Kriminolog Anne Okkels var ordstyrer.

