
  

En case fra Aarhus 
Allan (dæknavn) opsøgte mig i sommeren 2013 på baggrund af et 
tidligere mentorsamarbejde med ham. Han havde mistet sit faste 
arbejde pga. misbrug. Han fik hjælp og støtte til at fastholde fokus på 
at komme videre. Da vi talte med ham sidst på sommeren 2014, var 
han i gang med et forløb på en byggeplads og på vej ud i uddannelse 
inden for byggefaget. I andet regi har han fået hjælp i forhold til fast-
holdelse i egen bolig, misbrugsbehandling, indskrivning på ADHD-
klinikken, fast arbejde og kontanthjælp. I Café Exit har han fået den 
bagvedliggende støtte, der har betydet, at han har haft nogen at gå 
til, når alting væltede. Café Exits helt særlige betydning i forhold til 
ham har været, at vi er blevet ved med at være der, at vi har samar-
bejdet med ham i den forståelse, at ikke alting lykkes første eller an-
den eller tredje gang, men at vi nok skal nå i mål, hvis vi bare har 
flyttet os et lille stykke inden næste gang, vi ryger af hesten. Desuden 
har han haft gavn af Café Exits erfaring på det juridiske og sociale 
område, når han har skullet navigere i livet. Han havde uden tvivl sta-
dig haft narkogæld og ikke været tilnærmelsesvis så langt i forhold til 
uddannelse, hvis Café Exit ikke havde været der for ham. 

Frivillige 
Omkring 100 frivillige yder en stor og meget 
værdifuld indsats i Café Exit – med kaffebryg-
ning, borddækning, oprydning, madlavning, 
klubaftener, kvindeklub inden og uden for mure-
ne, massage, samtaleforløb hos terapeuter og 
psykologer, kunstterapi, tøjuddeling, gældsråd-
givning og meget mere. 
     Uden de mange frivillige kunne Café Exit ikke 
gøre alt det, vi gør. 
     Der er 50 frivillige i København, 25 i Odense 
og 25 i Aarhus. 
 

Lønnede medarbejdere 
Café Exit har 11 lønnede medarbejdere, heraf 
syv heltidsansatte. Desuden har vi en kvarttids-
medarbejder (præst) i Aarhus, der lønnes af stif-
tet. 
 

Bestyrelsen 
Café Exits bestyrelse har i 2014 haft følgende 
sammensætning: 
• Sogne- og indvandrerpræst  
 Niels Nymann Eriksen (formand) 
• Fængselspræst Erik Adrian (næstformand) 
• Informationsmedarbejder Hans Andersen 
• Lektor Elmo Due 
• Tidl. direktør i Kriminalforsorgen  
 William Rentzmann 
• Fængselspræst Peter Walin 
 

Økonomi 
Café Exit havde i regnskabsåret 2014 indtægter 
på knap 6,2 millioner kroner mod godt 6,4 milli-
oner i 2013. Udgifterne var i 2014 på lige godt 6 
millioner kroner mod knap 6,1 millioner kroner i 
2013, således at 2014 sluttede med et overskud 
på 173.000 kroner. 
 

Tilskud fra fonde, kommuner og puljer 
Café Exit har i 2014 modtaget økonomisk støtte 
fra: 
• Eliaskirkens Fond for Kirkeligt / Socialt Arbejde  
• Y’s Mens Club, Marselisborg  
• Østifterne  
• Københavns Kommune  
• Odense Kommune  
• Aarhus Kommune  
• Puljen til humanitære, velgørende og andre 
 konkrete almennyttige formål (til opgaver  
 i 2015) 
• Socialministeriet  
 
Desuden er en del af virksomheden i 2014  
finansieret gennem flerårige bevillinger fra: 
• OLE KIRK’s Fond  
• TrygFonden 
• Velux Fonden 
• Den Folkekirkelige Udviklingsfond  
• Socialministeriet (flere puljer) 

Beretning med tilbageblik på 2014 

Socialkoordinator Birgitte  
Skovgaard (nr. 3 fra venstre) sammen med  
nogle af de frivillige foran Café Exits lokaler i Odense. 

Café Exit, Nørregade 37, 5000 Odense 
Siden marts 2012 har Café Exit holdt kultureftermiddage i Sct. Hans Kirkes 
menighedslokaler, der ligger kun et par hundrede meter fra vores lokaler i 
Nørregade 37. Her er der åbent to dage om ugen, samtidig med at der er 
mandagscafé to mandage hver måned. I begyndelsen holdt vi åbent endnu 
oftere, men da der har vist sig behov for flere træffetider i fængsler, har vi 
prioriteret dette og reduceret den faste åbningstid. Aktiviteterne i Odense 
omfatter også samtaler hos terapeuter, gældsrådgivning og familiearbejde, 
ligesom der arrangeres sportsaktiviteter med indsatte. 

 

Café Exit, Vestergade 43, 8000 Aarhus C 
I efteråret 2014 fik Café Exit lokaler i Vestergade i Aarhus – kun omkring 200 
meter fra Vor Frue Kirkes menighedslokaler, hvor de månedlige kulturefter-
middage holdes. Det har stor betydning for arbejdet, at ansatte og frivillige 
har fået et sted, hvor de kan mødes til samtaler og møder med vores bruge-
re. Det har fx betydet, at vi nu også er begyndt at tilbyde samtaleforløb hos 
terapeut/præst i Aarhus. Foreløbig er der en fast åbningsdag i caféen, men 
målet er at udvide til flere dage – og desuden kan man altid mødes efter 
aftale. 

 

Café Exit, Saxogade 5, 1662 København V 
Aktiviteterne i København omfatter ud over kultureftermiddagene også en 
ugentlig mandagsklub gældsrådgivning, samtaler hos terapeut/psykolog, 
familiearbejde, massage, skriveværksted, kvindeklub mv. Hertil kommer det 
egentlige rådgivningsarbejde, der rigtig meget i de ansattes dagligdag. Flere 
og flere bliver henvist fra kommuner og jobcentre, og der kommer også 
fortsat tidligere indsatte, som kender eller har hørt om Café Exit for at få 
hjælp til at finde bolig, få styr på økonomien, skaffe sig NemID mv. 

www.cafeexit.dk 

Café Exit 
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2014 har budt på flere opmuntrende 
resultater. I efteråret fik vi egne lokaler 
i Aarhus, således at vi nu i alle tre byer 
har lokaler, hvor brugere kan mødes 
med frivillige og ansatte. Det har stor 
betydning for arbejdet, at vi kan mødes 
med vores brugere i hyggelige og tryg-
ge rammer. Det var også et år, hvor 
mennesker blev hjulpet videre i livet, 
fordi de fandt en udrakt hånd i Café 
Exit. Endelig blev der vedtaget nye ved-
tægter, som også blev startskuddet til 
en aktiv indsats for at hverve nye med-
lemmer til foreningen. 
 

Nye vedtægter  
– og medlemshvervning 
I efteråret 2014 blev der vedtaget et nyt sæt 
vedtægter for foreningen Café Exit. Derefter 
begyndte arbejdet med at hverve nye medlem-
mer. Målet er at få mindst 300 medlemmer in-
den oktober 2015, så der er grundlag for at søge 
om godkendelse efter ligningslovens § 8a. En 
sådan godkendelse vil – foruden kontingentind-
tægterne – give foreningen en række økonomi-
ske fordele, som anslås at have en samlet værdi 
af mindst 100.000 kroner. 
     Ud over mindst 300 medlemmer kræver en 
sådan godkendelse også, at mindst 100 personer 
(medlemmer eller ikke-medlemmer) hver giver 
et gavebidrag til foreningen på mindst 200 kro-
ner årligt. 
    Ved årsskiftet var der tegnet 84 medlemmer, 
og ved udgangen af april 2015 var medlemstallet 
nået op på 267, så vi er godt på vej. Dog er der 
brug for at flere giver et bidrag til Café Exit ud 
over selve kontingentet.  
 

Flere deltagere  
til aktiviteter i fængsler 
Tallene for 2014 viser, at Café Exit er blevet in-
volveret i flere aktiviteter i de fængsler, vi har 
kontakt til i Jylland og på Fyn og Sjælland. Der 
var 561 deltagere til de faste træffetider i fængs-
lerne, hvilket er mere end en fordobling i for-
hold til de 218, vi havde i 2013. Der er ikke tale 
om 561 forskellige personer, da nogle har delta-
get i flere træffetider – fx for at følge op på en 
tidligere kontakt. 
     Der var 435 deltagere til workshops med mu-
sikere og andre musik- og kunstaktiviteter i 
fængslerne, mod 226 i året før.  
     Desuden var der godt 150 deltagere til kvin-
deklubbens aktiviteter i Vestre Fængsel. 

 
Kultureftermiddage 
Både i København, Odense og Aarhus spiller de 
månedlige kultureftermiddage fortsat en meget 
central rolle i at skabe og vedligeholde kontak-
ten til indsatte og tidligere indsatte. Samlet set 

Succes med jazzband i fængsler 
Café Exit og flere fængsler havde i 2014 besøg af Lennart Richards og 
Nulles jazzband, som begejstrede lytterne med deres swingende og vel-
klingende topprofessionelle toner.  Efter et besøg i Østjyllands Statsfæng-
sel skrev musikmedarbejder, Kirsten Saurus Mehlsen, bl.a.: 
     ”Musikken førte de to meget forskellige grupper af mennesker sam-
men. ... Og det er netop det, musik kan: føre mennesker fra vidt forskelli-
ge kulturer sammen og opnå et fælles sprog. En form for musikalsk inte-
gration. Det betyder meget for indsatte, at mennesker fra "den virkelige 
verden" kommer ind og møder dem menneske til menneske, og så oven i 
købet drager dem ind i deres musikalske univers. Musik bygger bro mel-
lem mennesker.” 
     Bandets besøg i fængsler og uden for murene blev tilrettelagt af  
musikmedarbejder Louise Adrian. Billedet er fra en kultureftermiddag i 
Café Exit i Aarhus. (Foto: Jørgen Diswal) 

var der omkring 2.100 deltagere til kulturefter-
middagene i de tre byer. 
     Herudover var der i alt over 800 deltagere til 
caféeftermiddage og klubaftener. 
 

Fokus på kreativitet  
– og ”Fangekunst” på Rådhuset  
Café Exit holdt i februar et debatarrangement, 
hvor der blev sat fokus på kunst, kreativitet og 
kriminalforsorg. Her blev det bl.a. understreget, 
at det er vigtigt, at der kommer flere civile ind i 
fængslerne som f.eks. kokkeskolen i Vridsløse-
lille Statsfængsel. Marlene Åkerlund, der kunst-
lærer i Vridsløselille, fortalte, at hun havde ople-
vet, at det blandt nogle indsatte blev betragtet 
som ”ufarligt” at deltage i billedkunst, men at 
det for nogle var blevet et springbræt til at gå 
videre med andre fag som dansk og engelsk. 
     I november kunne man ved en udstilling – 
”Fangekunst” – på Københavns Rådhus se male-
rier og andre kunstværker, der er fremstillet af 
indsatte. Udstillingen i Rådhushallen blev åbnet 
af socialborgmester Jesper Christensen (S) og 
Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann. 
Kunstudstillingen blev arrangeret i samarbejde 
med EPEA-Danmark, der er en underafdeling af 
European Prison Education Association (EPEA).   
 

Rådgivningsarbejdet  
har skiftet karakter 
Rådgivningsarbejdet har ændret karakter i løbet 
af de syv år, vi har været i gang. Målet har gen-
nem alle årene været at tilbyde en helhedsori-
enteret, håndholdt indsats, hvor vi tager ud-
gangspunkt i den enkelte bruges livssituation, 
erfaringer og kompetencer, og hvor vi kombine-
rer en social indsats med vejledning om uddan-
nelse, gældsrådgivning, samtaleforløb med en 
terapeut mv. 
     I de første år var der megen fokus på at hjæl-
pe brugerne i gang med en uddannelse og i job. I 
de seneste år har det været nødvendigt at lægge 
mere vægt på egentlig socialrådgivning. Vi har 
fået flere brugere, der er hjemløse og har brug 
for hjælp til at finde en bolig og få overblik over 
økonomien, herunder gældsrådgivning. Flere har 
også brug for tandlægehjælp. 
 

Præventive foredrag 
I 2014 blev der også sat ekstra skub i Café Exits 
arbejde med holde præventive foredrag for sko-
leelever og konfirmander. Ofte kommer de på 
besøg i Café Exit, hvor en tidligere indsat fortæl-
ler om sit eget liv og om, hvad de skal tage sig i 
agt for, så de ikke havner i samme situation. 
Herudover deltager vi i informationsmøder i 
foreninger og ved arrangementer, hvor vi for-
tæller om Café Exits arbejde.  
 
 
 
 

”Fangekunst” på Københavns Rådhus 
Malerier og andre 
kunstværker af ind-
satte blev i november 
udstillet i Rådhushal-
len på Københavns 
Rådhus. Udstillingen 
”Fangekunst” blev 
åbnet af socialborg-
mester Jesper Chri-
stensen (S) og Krimi-
nalforsorgens  
direktør, Johan Rei-
mann. 
 

”Det er rigtig dejligt at se, at der også er 
nogle billeder med håb – håb om at det kan 
være anderledes; håb om at relationerne til 
den familie, man ikke har været en del af 
hele tiden, måske også kan blive bedre,” 
sagde Jesper Christensen (tv). 
 
 

”En dag som i dag er med til at understrege 
vigtigheden af det arbejde, der udføres af 

Café Exit, men også af det arbejde, der 
udføres af rigtig mange andre organisatio-
ner og frivillige i Danmark,” sagde direktør 

Johan Reimann.  

Et godt grin med 
Jytte Abildstrøm 
Skuespilleren Jytte Abild-
strøm gav deltagerne ved 
kultureftermiddagen i Kø-
benhavn i oktober 2014 et 
godt grin, da hun under-
holdt med sange og fortæl-
linger og gav sine uforbe-
holdne kommentarer til 
aktuelle begivenheder. 
(Foto: Bent Dahl Jensen) 

Temadebat om kreativitet og kriminalforsorg 
Kreativitet og kriminalforsorg var på dagsordenen for en paneldebat 
mellem: Formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, kok og un-
derviser ved kokkeskolen i Vridsløselille Statsfængsel Jens Randrup, 
vicedirektør i Kriminalforsorgen, Annette Esdorf, medlem af Fangekoret 
Jesper Jørgensen, folketingsmedlem Mette Reissmann (S), kunstlærer i 
Vridsløselille Marlene Åkerlund og kriminolog Anne Okkels. 

Til Folkemøde med Fangekoret 
Både Café Exit og Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel deltog i 
juni i Folkemødet på Bornholm. Fangekoret under ledelse af Louise 
Adrian sang ved fem koncerter, bl.a. ved afslutningsmødet (billedet).  

http://www.epea.dk/

