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     KriSoS konference lørdag d. 27. okt. 2018

Kulturhuset Rejsestalden 
Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris 

Café Exit er oprettet i 2007 på initiativ af 
Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og 
Apostelkirken og drives som en selvstændig 
forening. 

Café Exit har en palet af tilbud, og målet er 
at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve 
som aktive mennesker uden kriminalitet. Ar-
bejdet findes i København, Odense og Aar-
hus.  

Arbejds-/fokusområder: Samtaler hos psyko-
log, terapeut eller præst. Mentorer. Job & ud-
dannelse. Økonomi- og gældsrådgivning. Ud-
gang til Café Exit. Kultureftermiddag. Sang- 
og musikundervisning. Familiestøtte. Kvinde-
arbejde. Cykelprojekt. Foredrag. 

Kom og hør mere på konferencen og få kød 
og blod på hverdagen med Café Exit. Det bli-
ver formentlig Ole Bjørn og en tidligere fan-
ge, Tom, som fortæller om arbejdet. 

Fangekoret fra Horserød Statsfængsel
og fængselspræst Hanne Storbjerg

Fængselspræsten står for koret, som er et lille kor af fanger, 
der samles hver uge og synger til gudstjeneste i kirken i 
Horserød Statsfængsel. Det er sagt om dem, at man kan 
kende dem på, at der er gang i rytmerne og at humøret sti-
ger i takt med musikken. Der venter os helt sikkert en unik 
oplevelse. 

Nogle fanger og Hanne Storbjerg vil fortælle os noget om li-
vet som indsat og i fængslet, og Hanne vil bl.a. dele tanker 
om at være et barn, der har en forælder siddende i fængslet.

9.30: Registrering og ”kom til stede kaffe

10.00 – 12.00: Sang af fanger fra Horserød fængsel

fortællinger og fængselspræstens vinkel bl.a. på at være et  barn, 
hvis mor eller far er i fængsel. Indsamling til Røde Kors samtale-
grupper for børn af indsatte forældre. 

12.30 - 14.00  Frokostpause. 

cafe / pizzeria. Gå tur i Jægerspris slotspark kan anbefalet. 

14.00 - 17.00 (Kaffepause indlagt).
Hvordan er hverdagen i et fængsel oplevet af en indsat?    

Livet efter et fængselsophold? 

Evaluering og ”Næste skridt
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Fangekoret fra Horserød Statsfængsel 
og fængselspræst Hanne Storbjerg 

Fængselspræsten står for koret, som er et lille kor af fanger, 
der samles hver uge og synger til gudstjeneste i kirken i 
Horserød Statsfængsel. Det er sagt om dem, at man kan 
kende dem på, at der er gang i rytmerne og at humøret sti-
ger i takt med musikken. Der venter os helt sikkert en unik 

Nogle fanger og Hanne Storbjerg vil fortælle os noget om li-
vet som indsat og i fængslet, og Hanne vil bl.a. dele tanker 
om at være et barn, der har en forælder siddende i fængslet. 

kom til stede kaffe”   

Sang af fanger fra Horserød fængsel, deres 
fortællinger og fængselspræstens vinkel bl.a. på at være et  barn, 
hvis mor eller far er i fængsel. Indsamling til Røde Kors samtale-
grupper for børn af indsatte forældre.  

14.00  Frokostpause. Medbragt mad eller spisning på  
cafe / pizzeria. Gå tur i Jægerspris slotspark kan anbefalet.  

(Kaffepause indlagt). 
Hvordan er hverdagen i et fængsel oplevet af en indsat?    

Livet efter et fængselsophold? Orientering om Café Exit. 
Næste skridt”  

Tilmelding: senest 25. oktober 
til Inga Helver: inga@krisos.dk, 
mobil/sms 20763037. 

ALLE ER VELKOMNE! 
Pris for deltagelse hele dagen: 
100 kr. 

 

Inspiration til læsning inden eller 
efter konferencen: Det er jo men-
nesker – skæbner fra fængslet. 
Carl og Ingeborg Lomholdt fortæller om 
deres arbejde gennem 30 år i Horsens 
Statsfængsel som hhv præst og orga-
nist & korleder. De 
to har kæmpet for, 
at nogle af sam-
fundets svageste 
kunne opretholde 
et minimum af an-
stændighed og 
livskvalitet bag 
mure og tremmer. 
Respekten for og 
kærligheden til 
næsten har drevet 
deres arbejde i 
fængslet, og or-
dentlighed og om-
sorg for det enkelte menneske, der 
uanset brøde, har brug for varme, rela-
tioner og udfoldelsesmuligheder, har 
været en rød tråd. Der er smerte og 
bekymring hos de indsatte, men også 
humor og livsglæde. 
Bogen kan købes på 
www.williamdam.dk som bog eller lyd-
bog eller lånes via bibliotek.dk. 

”Rejsestalden” i Jægers-
pris er en charmerende 
ramme for en konferen-
cedag i kærlige og om-
sorgsfulde menneskers 
selskab. Vel mødt til alle. 
Her et stemningsbillede 
fra KriSoS-konferencen i 
april 2018. Se også foto 
på forsiden af bladet.  


