
Fra indsat til værdsat 
Café Exit er et kirkeligt socialt arbejde, der henvender sig til indsatte og tid-
ligere indsatte, som beslutter sig for at leve et liv uden kriminalitet. Café 
Exits tilbud spænder fra uformelt, hyggeligt samvær over job- og uddannel-
sesvejledning til gældsrådgivning og samtaler med terapeut og psykolog. 
Målet er at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at skabe nye netværk, tage 
ansvar for deres liv og leve som aktive mennesker i samfundet.  
 

Støt op om arbejdet 
Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster 
fra Vestre Fængsel og Apostelkirken. Café Exit har afdelinger i København, 
Odense og Aarhus. Foreningen drives med økonomisk støtte fra en række 
puljer i ministerier, kommuner og fra private fonde, hvor vi har fået store 
donationer fra TrygFonden, Oak Foundation Denmark, Velux Fonden og Ole 
Kirks Fond. Desuden tjener Café Exit penge ved at sælge rådgivningsforløb til 
kommuner og jobcentre. 
 
I kan som virksomhed støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem af  
foreningen. Det koster minimum 3.000 kroner om året. Det vil både gavne 
foreningens økonomi og være med til at sikre en folkelig opbakning til vores 
arbejde. 
 

Månedligt nyhedsbrev 
Som medlem får virksomhedens kontaktperson hver måned tilsendt et elek-
tronisk nyhedsbrev, hvor vi fortæller om de seneste aktiviteter og kommen-
de begivenheder i Café Exit.  
 

Frivillig i Café Exit? 
Det er også muligt at støtte Café Exit ved at hjælpe til som frivillig i forenin-
gen. På landsplan er omkring 150 frivillige involveret i foreningens arbejde – 
f.eks. med praktiske opgaver og madlavning ved kultureftermiddage og café-
aftener, som mentorer og terapeuter, i gældsrådgivningen, kvindeklub (kun 
København) og andre opgaver. Det kan du læse mere om på hjemmesiden. 
 
 

Virksomhedsmedlemskab af Café Exit 
 

Vi ønsker som virksomhed at  

□ tegne medlemskab af Café Exit med et årligt kontingent på kr. _______________ 

     (Kontingentet er minimum 3.000 kr. årligt.) 

□ give en gave på kr. _______________ 

 
Virksomhed: _________________________________________________________ 
 
Kontaktperson:  ______________________________________________________ 
 
Gade/vej: ___________________________________________________________ 
 
Postnr.: _____________________________________________________________ 
 
By: _________________________________________________________________ 
 
Mail: _______________________________________________________________ 
 
Underskrift: __________________________________________________________ 
 
 
 
Kuponen sendes til: 
Café Exit, Saxogade 5, 1662 København V 
 
 
Som medlem får virksomhedens kontaktperson automatisk tilsendt Café Exits  
månedlige nyhedsbrev, der udsendes pr. mail. Du kan vælge nyhedsbrevet fra  
ved at krydse af i feltet nedenfor. 

□ Jeg ønsker ikke at modtage Café Exits elektroniske nyhedsbrev. 

 
 
Hvis flere medarbejdere i virksomheden ønsker nyhedsbrevet tilsendt, kan de  
tilmelde sig ved at benytte formularen på Café Exits hjemmeside. 
 
 


