
  

Frivillige 
Omkring 150 frivillige yder en stor og meget 
værdifuld indsats i Café Exit – med madlavning, 
klubaftener, gældsrådgivning, kvindeklub inden 
og uden for murene, massage, samtale- og tera-
piforløb, kunstterapi, tøjuddeling og meget an-
det. Uden de mange frivillige kunne Café Exit 
ikke gøre alt det, vi gør. Der er ca. 90 frivillige i 
København, 25 i Odense og 35 i Aarhus. 
 

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

Bestyrelsen 
Café Exits bestyrelse i 2015: 
• Sogne- og indvandrerpræst  
 Niels Nymann Eriksen (formand) 
• Fængselspræst Erik Adrian (næstformand) 
• Informationsmedarbejder Hans Andersen 
• Lektor Elmo Due 
• Tidligere departementschef  
 Henrik Nepper-Christensen 
• Tidl. direktør i Kriminalforsorgen  
 William Rentzmann 
• Fængselspræst Peter Walin 
  

Økonomi 
Café Exit havde i regnskabsåret 2015 indtægter 
på godt 7 millioner kroner mod knap 6,2 millio-
ner i 2014. Udgifterne var i 2015 på godt 6,7 
millioner kroner mod lige godt 6 millioner kro-
ner i 2014, således at 2015 sluttede med et 
overskud på 322.000 kroner. 
 

Tilskud fra fonde, kommuner og puljer 
Café Exits aktiviteter i 2015 gennemført med 
økonomisk støtte fra: 
• Ambassadør M.G.I. Melchior og hustru, født 
Westenholz's Legat  
• Codan Fonden  
• Den A.P. Møllerske Støttefond  
• Den Folkekirkelige Udviklingsfond  
• Frimodt-Heineke Fonden   
• Københavns Kommune  
• Københavns Kommunes legat for institutioner  
• Odense Kommune  
• OLE KIRK’s Fond  
• Otto Bruuns Fond  
• Otto og Gerda Bings Mindelegat  
• Socialministeriet (flere puljer) 
• TrygFonden 
• Tuborgfondet  
• Y’s Mens Club, Marselisborg  
• Østifterne  
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  
• Aarhus Kommune  
 

 

Beretning  
med tilbageblik på 2015 

Café Exit, Saxogade 5, 1662 København V 
Aktiviteterne i København omfatter ud over kultureftermiddagene i 
Apostelkirken også en ugentlig mandagsklub samt gældsrådgivning, 
samtaler hos terapeut/psykolog, familiearbejde, massage, skrive-
værksted, kvindeklub mv. Hertil kommer det egentlige rådgivnings-
arbejde, der fylder rigtig meget i de ansattes dagligdag. Desuden 
faste træffetider i fængslerne i Horserød og Jyderup samt kvinde-
klub i Vestre Fængsel og Horserød Fængsel. 
 
 

Café Exit, Nørregade 37, 5000 Odense 
Café Exit i Odense holder kultureftermiddag (første onsdag i måne-
den) i Sct. Hans Kirkes menighedslokaler, der ligger kun et par hund-
rede 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 Oden-
se omfatter også samtaler hos terapeuter, gældsrådgivning og fami-
liearbejde, ligesom der arrangeres sportsaktiviteter med indsatte. 
 
 

Café Exit, Vestergade 43, 8000 Aarhus C 
Café Exit i Aarhus holder kultureftermiddag (anden mandag i måne-
den) i Vor Frue Kirkes menighedslokaler lokaler, der ligger kun om-
kring 200 meter fra foreningens lokaler i Vestergade 43. Her er der 
også madklub den fjerde onsdag i måneden. Aktiviteterne i Aarhus 
omfatter desuden mentorforløb, samtaler med terapeut og caféar-
rangementer i fængsler. 

www.cafeexit.dk 

Café Exit 
Fra indsat til værdsat 

Café Exit i Aarhus holdt åbent og deltog med sang og musik, da der i 
juni 2015 var Vestergadefest i gaden. (Foto: Jørgen Diswal) 

Case fra en af lokalafdelingerne 

En ung mand, der har afsonet en længere fængselsdom, kom en 
dag til kultureftermiddag i Café Exit sammen med en nær pårøren-
de. Han har et misbrug, er involveret i bandemiljøet og dømt for 
vold. Han udtrykker at være ligeglad med det, han gør. Via Café 
Exit kommer den unge mand i praktik i en virksomhed, og efter 
kort tid får han lønnet arbejde. Han begyndte i Café Exit for et par 
år siden. Han har fast arbejde og lever i dag et liv uden kriminalitet 
sammen med sin kæreste. 
 



  

2015 har været et både travlt og godt 
år for Café Exit. Vores rådgivningsteam 
har haft dobbelt så mange rådgivnings-
forløb som året forinden. Ved træffe-
tider og aktiviteter i fængslerne har vi 
ligeledes fået kontakt til flere indsatte 
end i 2014. Endelig havde Café Exit en 
så stor fremgang i antallet af medlem-
mer og private bidragydere, at forenin-
gen med virkning fra 2015 blev god-
kendt efter ligningslovens § 8a, hvilket 
giver Café Exit en række fordele. 

 
Stor medlemsfremgang 
Café Exit havde 378 medlemmer ved udgangen 
af 2015. Det er en fremgang på næsten 300. 
Blandt medlemmerne er der 12 kirker/menig-
hedsråd og tre institutioner/virksomheder. Sam-
tidig var der i 2015 en stor stigning i antallet af 
private bidragydere. Det betød, at foreningen 
opfyldte kriterierne for at opnå godkendelse 
efter ligningslovens § 8a. En sådan godkendelse 
giver – foruden kontingenter og gavebidrag – 
foreningen en række økonomiske fordele. 
 

Flere henvises til Café Exit 
Rådgivningsarbejdet har fyldt rigtig meget i dag-
ligdagen for rådgivningsteamet, ikke mindst i 
København. Vi fik i 2015 henvist dobbelt så man-
ge borgere fra kommuner og jobcentre, som vi 
fik i 2014. Det betød, at vi havde en større ind-
tjening på dette område end budgetteret. Desu-
den var der en stigning på næsten 50 % i antallet 
af nye brugere, som selv henvendte sig for at få 
rådgivning i Café Exit.  
 Mange af vores brugere, især i København, 
har brug for hjælp til at få løst alvorlige sociale 
problemer. En del er hjemløse og har brug for 
hjælp til at finde en bolig. Mange har en stor 
gæld til det offentlige, og de har brug for gælds-
rådgivning, så de kan få overblik over økonomi-
en. Der blev i 2015 også sat flere mentorforløb i 
gang end i de foregående år. 
 

Flere deltagere til aktiviteter i fængsler 
I 2015 fortsatte tendensen fra 2014 med et sti-
gende antal deltagere til Café Exits aktiviteter i 
fængsler i Jylland og på Fyn og Sjælland. Der var 
778 deltagere til de faste træffetider i fængsler-
ne, hvilket er en stigning på næsten 40 % i for-
hold til 2014. Der er ikke tale om 778 forskellige 
personer, da nogle har deltaget i flere træffeti-
der – fx for at følge op på en tidligere kontakt. 
 Herudover var der 641 deltagere til sports-
aktiviteter og workshops med musikere samt 
andre musik- og kunstaktiviteter i fængslerne, 
mod 435 året før. Det er en forøgelse med næ-
sten 50 %. 
 Desuden var der godt 150 deltagere til kvin-
deklubbens aktiviteter i Vestre Fængsel. 

På billedet ses nogle af Café Exits frivillige og ansatte medarbejdere. 
Fængselspræst Erik Adrian, der er næstformand for Café Exit, takker 
for tildelingen af Fællesskabsprisen. Til venstre ses skuespilleren 
Dina Al-Erhayem, der var vært ved prisoverrækkelsen. 
 

Fællesskabsprisen 2015 
Café Exit blev i august tildelt Fællesskabsprisen 2015. Det skete ved 
et stort arrangement på DFDS-skibet Pearl Seaways. Der var nomi-
neret over 1.100 kandidater, og Café Exit var et af de ti initiativer, 
som blev tildelt prisen. 
 Dekan Randi Brinckmann, Professionshøjskolen Metropol, sagde 
i begrundelsen for tildelingen bl.a., at Café Exit ”er en organisation, 
der arbejder med indsatte og tidligere indsatte, og organisationen 
tilbyder deres brugere et sted, hvor de både kan have et hyggeligt 
socialt samvær, og de kan få faglig rådgivning, socialrådgivning, mu-
lighed for at tale med en terapeut, familierådgivning eller gælds-
rådgivning. Det vil sige, at organisationen gør alt muligt for de  
tidligere indsatte, som hjælper dem til en ny start på tilværelsen og 
et liv uden kriminalitet. Og jeg har hæftet mig ved det det motto, 
som organisationen har, for den siger, at de gerne vil arbejde med, 
at de tidligere kriminelle går fra at være indsatte til at være værd-
satte.” 

Netværksrådslagning 
"Fra fængsel til frihed" er et nyt projekt, der skal 
være med til at brede de gode erfaringer med 
netværksrådslagning længere ud. Bag projektet 
står Café Exit og Socialt Udviklingscenter SUS, 
som samarbejder med Horserød Fængsel, Mø-
gelkær Fængsel og Nyborg Fængsel om at gøre 
netværksrådslagning til et fast tilbud i de tre 
fængsler og have fokus på at dokumentere erfa-
ringerne.  
 Til en netværksrådslagning samles den ind-
sattes netværk – familie, venner, fagpersoner, 
frivillige o.a. – og drøfter, hvordan de i fælles-
skab kan være med til at forbedre den indsattes 
livssituation. Den indsatte er hovedperson og 
bestemmer selv, hvem der skal deltage, og hvad 
der skal tales om. En uvildig samordner står for 
at gennemføre rådslagningen. 
 Projektet begyndte i januar 2015 og kører 
frem til juni 2017. Det støttes økonomisk støtte 
af Den A.P. Møllerske Støttefond. 
 

Kirkelig resocialisering 
Café Exit indledte i 2015 også et projekt om, 
hvordan der arbejdes med kirkelig resocialise-
ring i Danmark og i udlandet i forhold til ind-
satte. Projektet gennemføres i samarbejde med 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
(FUV) og med økonomisk støtte fra TrygFonden. 
Projektet har fokus på dels at afdække kirkeligt 
resocialiserende arbejde i Sverige, England og 
Holland; dels at beskrive Kriminalforsorgen, den 
folkekirkelige struktur, herunder fængsels- og 
arresthuspræsternes arbejde, og øvrige kirkelig 
aktører; og dels at komme med forslag til at kun-
ne implementere dele af modellerne i det dan-
ske landskab. 
 Arbejdet munder ud i en rapport, som præ-
senteres og diskuteres på en konference i maj 
2015. 
 

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, selv om del-
tagelsen lå på et lavere niveau end i 2014. Til 
gengæld var der samlet set flere deltagere til 
caféeftermiddage, klubaftener, skriveværksted, 
fisketure og andre sociale og kulturelle aktivite-
ter uden for murene. 
 

Præventive foredrag 
I 2015 havde vi over 450 deltagere til præventi-
ve foredrag for skoleelever og konfirmander. 
Ofte kommer de på besøg i Café Exit, hvor en 
tidligere indsat fortæller om erfaringerne fra sit 
eget liv, både ned- og opture. I nogle tilfælde 
foregår det ude på skolerne. 
 Herudover deltager vi i informationsmøder i 
foreninger mv., hvor vi fortæller om Café Exits 
arbejde. Der var knap 100 deltagere til disse 
arrangementer i 2015. 

Temadag om ”den gode løsladelse”  
Café Exit holdt i februar en temadag om ”den gode løsladelse”. Her 
påpegede flere deltagere, at der er brug for et godt samarbejde 
mellem mange parter, hvis løsladelsen efter en fængselsdom skal 
fungere godt for den løsladte. Debatten viste også, at samspillet 
mellem de forskellige instanser ikke altid fungerer så godt, som det 
burde. Blandt andet bliver en del indsatte løsladt til gaden, fordi de 
ikke har egen bolig. Der kan også være brug for hjælp til helt prakti-
ske opgaver som at få oprettet NemID og E-boks. Der blev blandt 
deltagerne desuden efterlyst bedre uddannelsesmuligheder under 
afsoningen samt mulighed for psykologhjælp og gældssanering 
efter løsladelsen. Herudover blev der også talt om, hvordan pårø-
rende bedst inddrages i processen omkring løsladelsen. 

Temaaften om forebyggelse af radikalisering  
Café Exit holdt i april en temaaften om radikalisering. Aftenen blev 
indledt med oplæg af en medarbejder fra VINK (Københavns Kom-
munes anti-radikaliseringsenhed), som gav en række faktuelle op-
lysninger om radikalisering. Khaterah Parwani (nederst th.), der er 
juridisk rådgiver i Exitcirklen, fortalte om arbejdet med at rådgive 
mennesker fra radikaliserede miljøer, både mænd og kvinder. Det 
sker blandt andet gennem samtalegrupper (cirkler), hvor personer, 
der har været udsat for social kontrol, trusler og radikalisering, kan 
mødes for at dele erfaringer og tale med fagpersoner. Og Karolina 
Dam (nederst tv.), fortalte om, hvordan hendes dreng Lukas var 
endt med at rejse til Syrien, hvor han først lavede nødhjælpsarbej-
de og siden blev indfanget af ISIL (Islamisk Stat i Irak og Syrien, også 
kaldet IS). Han blev dræbt i Syrien i slutningen af 2014.  

(Foto: Jørgen Diswal) 
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(Foto: Bent Dahl Jensen) 


