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Navn: Cafe Exit 

Emne: Opstart og ideudvikling af Cafe Exit som en netværksskabende aktivitet for socialt udsatte 
eks-fanger og fanger i udslusningsforløbet.  

Målgruppe: Indsatte i de danske fængsler samt udsatte eks-fanger.   

Tid, sted og aktør: Projektet blev iværksat af Apostelkirkens menighedsfællesskab i 2007 i 
samarbejde med Fangekoret og præster fra Vestre Fængsel. Projektet strakte sig oprindeligt over 
to år, men er i dag gjort permanent under organisationen Exit, som tilbyder en række aktiviteter til 
sine brugere.  

Opnået støtte: 100.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007. Derudover opnåede 
projektet støtte fra tips – og lottopuljen til særlige sociale formål under Social – og 
Integrationsministeriet samt Trygfonden.  

Projektets formål: Projektet har til formål at følge op på det kirkelige arbejde, der foretages i 
landets fængsler. Der har i mange år været en tæt kontakt mellem præsterne ved Apostelkirken og 
præsterne ved de københavnske fængsler. Ideen til Cafe Exit tager udgangspunkt i denne relation. 

Ideen til projektet bygger bl.a. på det fællesskab, der opleves omkring Fangekoret. Der er tale om 
et fællesskab, som tager sig udgangspunkt i det kirkelige arbejde i Statsfængslet i Vridsløse, og 
som det findes ønskværdigt at kunne overføre til livet i det fri. Et kirkeligt og socialt fællesskab kan 
give tidligere indsatte et meningsfyldt liv i det fri og dermed medvirke til at holde disse fri af et 
kriminelt miljø.  

Projektets indhold: Oprindeligt var tanken at engagere socialt udsatte eks-fanger og fanger i 
udslusningsforløb i opstarten og driften af en cafe. Projektet skulle fungere som springbræt til en 
ny tilværelse.  

I forbindelse med opstarten af projektet modtog Apostelkirkens menighedsfællesskab støtte fra 
flere forskellige fonde. Med ekstra midler blev det, med godkendelse fra Ministeriet for Ligestilling 
og Kirke, besluttet at anvende bevillingen fra Den folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af den 
generelle projektide. Det umiddelbare sigte blev således ændret undervejs, men grundideen i 
projektet forblev den samme.   

Støtten fra Den folkekirkelige Udviklingsfond gik hermed til udviklingen af et bredere tilbud for 
målgruppen.  Til projektet blev der tilknyttet en projektkonsulent og en projektsekretær, som 
arbejdede for en arbejdsmarkedsrelateret vinkel på Cafe Exits arbejde, kaldet ”fra indsat til ansat”. 
En fast tilknytning til arbejdsmarkedet opfattes netop en væsentlig faktor for, at de tidligere 
indsatte ikke falder tilbage i kriminalitet.  

Erfaringer og resultat: Med tilføjelsen af arbejdsmarkedsdelen ”fra indsat til ansat” lykkedes det 
at skabe et unikt stykke kirkeligt forankret socialt arbejde. Kontinuiteten i arbejdet er sikret ved to 
fuldtidsansatte projektmedarbejdere samt en deltidsansat cafebestyrer.  

Læs om projektet her: www.cafeexit.dk 

http://www.cafeexit.dk/

