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Det har været et spændende år i Gallo Kriserådgivnings bestyrelse. Der er stor udvikling
i den måde, bestyrelsen skal arbejde på fremadrettet og det er min oplevelse at alle, der
har bidraget til bestyrelsens arbejde, gør det med stor entusiasme og professionalisme.
Det er altid en ære at være vidne til særligt de frivilliges indsats i Gallo Kriserådgivning. 
Vores arbejde i 2017 har særligt indebåret at sikre Gallos økonomi i tæt samarbejde med
Fundraising-teamet, blandt andet ved at sikre medlemskaber og gavebidragsydere,
arbejde for at sætte MobilePay op, samt undersøge vores muligheder for mere varige
løsninger i forhold til indsamling af fondsmidler og støttebidrag. Det er alt sammen
opgaver der vil være bestyrelsens fokus også i årene der kommer. Sikkerhed og stabilitet
i det daglige arbejde i Gallo Kriserådgivning har også stået bestyrelsen nær i 2017 og vi
har igangsat arbejdet for at sikre at der er tydelige sikkerhedsprocedurer og kriseplaner
for de frivillige og vores ansatte på vagt om aftenen, sådan at de er bedst muligt udrustet
til de forskellige situationer, som vi ikke håber vil, men som kan, opstå i hverdagen.
Yderligere har bestyrelsen hjulpet med i rekrutteringen af værestedets nye medarbejder,
som Salling Fondene har bevilget os økonomisk støtte til i et år. Det bliver et helt
fantastisk aktiv i Gallo Kriserådgivning at have en fast værestedsmedarbejder og det er
noget vi ved, vores gæster har rigtig stor glæde af. 
 
 

Formandens beretning 2017

Vi måtte i 2017 sige farvel til flere bestyrelsesmedlemmer og havde derfor glæde af vores
suppleanter, der stod parat til at tage over og yde en rigtig stor og vigtig indsats for Gallo
Kriserådgivning. En anden udfordring har været at foreningens lønomkostninger har været
noget højere end tidligere år og det har ikke været muligt at rejse så meget støtte gennem
offentlige puljer som hidtil. Dette er problemstillinger der gennem 2017 er taget højde for og
vi har i bestyrelsen igangsat en række tiltag, for at sikre den stabile drift fremadrettet. 
 
Året 2017 har været et givende år i bestyrelsen i Gallo Kriserådgivning og det er fantastisk
at være en del af det arbejde, som foreningens frivillige og ansatte hver dag udfører for
udsatte og sårbare borgere i Aarhus og resten af landet. Særligt er det en gave at være
vidne til det store arbejde, der udføres i det daglige, men som oftest er usynligt for vores
gæster og besøgende – blandt andet i vores forskellige teams. 
 
Derfor vil jeg slutte beretningen af med at sige en stor tak til alle, der gør Gallo
Kriserådgivning muligt! 
 
Med de bedste hilsner, 
forhenværende bestyrelsesformand i Gallo Kriserådgivning

Helene Annette Jørgensen 1



4 hurtige, en kåring og en 
metafor fra den daglige leder
Hvilket øjeblik var i 2017 synes du var mest “typisk Gallo”?  

Hvad har vi gjort i 2017, som vi 
helt sikkert skal gøre igen? 

Hvad har vi gjort i 2017, som vi 
helt sikkert IKKE skal gøre igen?

Hvordan så Gallo anderledes ud 
på årets sidste dag, i forhold til 
årets første? KÅRING 

 Årets reparation? 

Da jeg midt i december besluttede at vi skulle holde nytårsaften hernede. Helt impulsivt,
fandt jeg frem til at det passede ind i mine planer. Jeg landede med flyet fra Malaga kl 13
nytårsaftensdag, og så direkte ud forbi Kokken og Jomfruen for at hente mad til om aftenen.
Der blev sat borde op, pyntet op og sørget for, at der var nogen til at stå for oprydningen.
Selvom det ikke burde kunne lade sig gøre, lod alting sig på forunderlig vis gøre. Det blev
en fantastisk nytårsaften hvor vi var omkring femten mennesker. 

Vi har holdt en en masse hverdagsfester.
Det skal vi blive ved med og så har de
arrangementer og ture ud af huset vi har
sat igang været rigtigt gode og er noget vi
helt sikkert skal fortsætte med. 

Opvaskemaskinen.
Men det gør den med

jævne mellemrum. 

Flere mennesker, flere faste gæster. Huset
var blevet smukkere - det arbejdede
forskønnelsesteamet hårdt på - og det kunne
mærkes. Det duftede lidt mere af hjem.  

Jeg synes ikke der har været nogle
deciderede fejl. Der har selvfølgeligt
været tilretninger, men det er altid noget
vi har lært noget af.

METAFOR 
 Året som blomst? 
Stor grøn stueplante.
Enormt stabilt, ingen
korte perioder med

blomstringer, men stor
og flot, skudsættende

og støt voksende
gennem året.
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Gallo Kriserådgivning er afhængige af private og offentlige donationer og gavegivere, og
uden disse ville det ikke være muligt at opretholde vores tilbud om værested og gratis
og anonym samtaleterapi. Vi takker således af hjertet de partnere, donorer,
virksomheder og private, som gennem deres økonomiske støtte, gaver og
medlemsskaber gør det muligt for os at skabe det fællesskab og tilbyde den hjælp som
så mange mennesker har brug for hver eneste dag.  
Nedenfor ses en oversigt over partnere og sponsorer, der har ydet et særligt stort bidrag
til Gallo Kriserådgivnings arbejde. 

Tak for støtten!

Henrik Lind - Lind Invest støtter med 200.000,- kr. om året i ti år,
og støtter derudover med organisatorisk og erhvervsmæssig
ekspertise.  
Jørgen Danielsen - Casablanca støtter med 200.000,- kr. om året i
ti år 
Lars Engell Friis støtter med 50.000,- kr. om året i ti år 

Flerårige aftaler

Engangsbeløb

Anden støtte
Furnitex donerer ekspertise og vejledning ifm. Gallos website 
Holst Advokater støtter med løbende juridisk rådgivning 
Lagkagehuset donerer dagligt brød til kaffen  
Ernst & Young støtter med regnskabsmæssig assistance 
Badgeland.dk støtter med badges med logo til de frivillige  

Den Bøhmske Fond    50.000 
15. Juni Fonden     50.000 
Inge og Asker Larsens fond til støtte af almennyttige formål
30.000 
Marie og M.B. Richters Fond 25.000 
Antoniusfonden 15.000 
Ellen Hørups Fond 10.000 
LAAENHUS SELVEJENDE INSTITUTION 10.000 
Frøken Ester Bruhns Fond 5.000 
Aarhus Julelotteri 4.500 
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Hvad er Gallo 
Kriserådgivning?
Gallo Kriserådgivning er en non-profit psykosocial forening, som  siden 1999 har tilbudt
værested, krisetelefon og gratis og anonym samtaleterapi til alle borgere uanset etnicitet,
pengepung eller geografi. Alle kan henvende sig, uanset om det drejer sig om kærestesorger,
ensomhed, sociale eller mangeårige psykiske udfordringer. Vores tilgang bygger på tidligere
overlæge på psykiatrisk afdeling i Risskov, og stifter af Gallo Kriserådgivning, Johannes
Nielsens filosofi om, at terapeutisk behandling ikke kan stå alene, men må gå hånd i hånd
med meningsfulde aktiviteter og oplevelser i hverdagen. Vi tror på, at alle har noget at bidrage
med, og at det er forebyggende og helbredende at være del af et meningsfuldt fællesskab,
hvor respekt, tillid, ligeværd og værdighed danner fundamentet - hos Gallo ser vi mennesket
først, ikke sygdommen. Derudover er Gallo Kriserådgivning skabt ud af et udækket behov for
gratis og anonym samtaleterapi. Siden stiftelsen i 1999 har vi hvert år modtaget flere og flere
henvendelser, hvilket taler sit tydelige sprog om, at vi udbyder en unik service som de næste
mange år fremover kun vil blive mere efterspurgt. Grundet store besparelser og lange
ventelister inden for psykiatrien, er Gallo ikke kun et supplement til det offentlige system, men
mange gange det eneste reelle tilbud. 
Vi kan konstatere, at det er flere grupper som i stigende grad benytter sig af Gallos tilbud.
Dette gælder både borgere med en lang historik indenfor det psykiatriske system samt dem
som ikke har råd til at betale for dyre terapiforløb. Vi gør konstant vores bedste for at omfavne
dem alle, uanset om det drejer sig om personer som kun benytter værestedet eller
samtaleterapien eller begge dele.  
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Vores daglige besøgende ser vi heller ikke som
brugere eller klienter - de er gæster på Gallo
hotellet. Og det er netop denne stemning vi
forsøger at fange i mødet med vores gæster. Gallo
er ikke et sted med en masse regler eller
procedurer, vi forsøger derimod at tilbyde folk
hvad de har brug for. Derfor har vi mange fælles
aktiviteter hvor gæsterne ofte er de primære
aktører - hvad end de står for at lave kreative tiltag
eller står for madlavningen. Vi holder også mange
fødselsdage for gæsterne, tager dem med i
sommerhus og på ferie, holder jul med dem etc.
Men også når sorger melder sig forsøger vi at
være der for vores gæster hvor vi har været med
til at arrangere og deltage i begravelser. På den
måde forsøger vi hos Gallo at omfavne vores
gæster i alle aspekter af deres liv, hvad end det er
de små og store glæder eller sorger.

Hotellet
Gallo Kriserådgivning bor midt i Århus i et gammelt stort bindingsværkshus med snørklede
gange og skæve gulve, som plejede at være et hotel. I stueetagen finder man selve
værestedet som består af et stort køkken og en stor stue. Går man ovenpå har vi fire
samtalerum, krearum, film stue, atelier, behandlingsrum samt adskillige mødelokaler. Alle
rum er fyldt med kunst, billeder og rustikke møbler hvilket gør, at det gamle hotels atmosfære
er velbevaret. 

Foreningen har et årsbudget på knap 1,1 million
kr. hvoraf de 500.000 er sikret gennem faste
investorer, medlemskaber og gavebidrag. Hvert år
skal vi kunne dokumentere 300 medlemskaber a
50 kr. og 100 donationer på minimum 200 kr. for
at opretholde foreningsstatus hos Skat, og
dermed sikre at vores donorer får skattefradrag
ved donation. Organisatorisk er der ansat en
daglig leder som refererer til en 5-mands
bestyrelse, som afholder kvartalsvise
bestyrelsesmøder samt en årlig
generalforsamling. 

Organisationen
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Gallo Kriserådgivnings virke bygger på 2 søjler som er værestedet og den gratis og anonyme
samtaleterapi. På trods af deres umiddelbart forskellige funktioner, skal værestedet og
samtaleterapien ikke ses som adskilte fra hinanden - tværtimod. I kraft af samtaleterapien har
vores frivillige oftest en psykolog eller social faglig baggrund, hvilket muliggør den
psykosociale karakter af værestedet. Og omvendt, er der hele tiden mange af vores faste
gæster som primært kommer i værestedet, som også jævnligt benytter sig af
samtaleterapien. Samtidig er det også muligt at få en mere uformel samtale med de frivillige i
værestedet, men som stadigvæk støtter gæsten i forhold til konkrete problemstillinger. På den
måde er grænserne mellem værestedet og rådgivningen ikke klart optrukne og vi ser de to
som delelementer af en samlet indsats. På den måde omfavner Gallos to søjler mange
forskellige behov og vi har indenfor det samme hus mulighed for at tilbyde vores gæster hvad
de har brug for, hvad end det er en kop kaffe og en uformel sludder eller samtaleterapien
med en af vores mange frivillige. 

Værestedet er det centrale udgangspunkt for Gallos fællesskab. Her kan man altid få en kop
kaffe, te eller en skive brød; spille et spil; surfe på nettet; spille musik; eller få en snak med
en af de frivillige. Derudover har vi ugentlige fællesspisninger hvor gæsterne tager del i
madlavningen samt ture ud af huset, hvor vi bla. tager i biografen, i sommerhus og på ture
rundt i regionen eller til nordtyskland. Formålet med alle disse aktiviteter er, at give vores
gæster små oplevelser i hverdagen og styrke deres tilknytning til Gallo fællesskabet samt
andre fællesskaber ude i byen. Vi forsøger altså at hjælpe vores gæster hen imod en større
grad af livsbemestring, ved at tage dem i hånden og inden for rammerne af Gallos
fællesskab, giver dem oplevelser som de ikke nødvendigvis ville opsøge på egen hånd,
samtidig med at vi klæder dem på til at kunne opsøge disse oplevelser på egen hånd i
fremtiden.  

Værestedet

Den anden del af Gallos virke er vores tilbud om gratis og anonym samtaleterapi, hvor alle
borgere kan få et samtaleforløb, akutsamtale eller ringe til vores krisetelefon.  

Samtaleterapiforløb, akutsamtaler og krisetelefon

I samtaleterapien kan man få gratis og anonym hjælp med at bearbejde hverdagens store
og små udfordringer, hvad end det er kærestesorger, ensomhed, depression, lavt selvværd,
selvmordstanker eller andre psykiske udfordringer. Samtaleterapien varetages af vores
frivillige som primært er studerende fra psykologfaglige uddannelser og som har påbegyndt
deres kandidat. Typisk har forløbene en varighed af 10 sessioner á 1 times varighed, hvor
terapeuten(erne) og klienten mødes hver 2 anden uge. Hvor længe et givent samtaleforløb
skal køre aftales individuelt, og derfor kan der være stor forskel på længden af forløb. Nogle
kører et år, mens andre kan afsluttes efter ganske få samtaler. 

Samtaleterapien
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Vi bestræber os på at have så lidt ventetid som muligt, men grundet det store behov er der
oftest en kortere ventetid. Tilbuddet er gældende for alle, og der arbejdes med alle former for
udfordringer, undtagen dem der relaterer sig til stof- og alkoholmisbrug. Her henvises der i
stedet til Dansk MisbrugsBehandling samt andre behandlingstilbud med speciale i misbrug.

Derudover tilbyder vi akutsamtaler, hvor man indenfor vores åbningstider kan komme ind fra
gaden og få 1 times samtale. Disse samtaler er både for dem som her og nu bare har brug
for en der lytter og forstår deres situation, samt for dem som gentagne gange har brug for
akutsamtaler, f.eks i ventetiden før de påbegynder et forløb.  

Akutsamtalerne

Slutteligt har vi en krisetelefon, hvor man indenfor vores åbningstid kan tale med vores
frivillige. Vi modtager omkring 4000 telefoniske henvendelser om året fra personer i hele
landet. Opkaldene drejer ligesom vores terapi om mange forskellige problemstillinger, fra
ensomhed og sorg til selvmordstanker.

Krisetelefonen

Målgruppen som benytter sig af vores tilbud er meget divers. Samtaleterapien,
akutsamtalerne og krisetelefonen benyttes af personer fra alle aldersgrupper og baggrund.
Det er både studerende, folk i arbejde eller pensionister og vi gør en stor indsats for, at
Gallo skal være tilgængeligt for dem alle. Der skal ikke være noget tabu eller stigmatisering
over at komme hos Gallo, og derfor gør vi en stor dyd af, at alle som træder ind ad døren
bliver mødt i øjenhøjde og budt velkommen af vores frivillige. Vi har cirka 30 faste gæster i
værestedet, som besøger hotellet stort set hver dag. De kommer her af mange grunde, men
fælles for dem alle er, at de er socialt eller psykisk sårbare som har fundet et meningsfuldt
fællesskab som rummer dem som dem de er.  

Gæsterne

I Gallo Kriserådgivning har vi omkring 75 frivillige. De har forskellige baggrunde, både fagligt
og personligt, men de fleste er studerende fra psykologi-, pædagogik- eller socialtfaglige
 uddannelser. Vi er dybt afhængige af vores frivilliges engagement, eftersom de udgør den
primære drivkraft bag vores samtaleforløb, krisetelefon og daglige bemanding i værestedet. 
Rigtig mange af vores frivillige oplever at de ved Gallo finder et stærkt fællesskab blandt
gæster og frivillige, som giver dem en masse gode oplevelser og en god portion faglig
ballast. Derfor har vi også mange frivillige der er ved os igennem lang tid, simpelthen fordi
de ikke kan lade være!   

De frivillige
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Jeg startede med at komme i Gallo for 4 år siden. Jeg havde egentligt gået i et samtaleforløb
et halvt år inden, men kom ikke i værestedet i starten. Det var en veninde der sagde til mig at
jeg skulle tage herned og prøve et samtaleforløb. Efter det terapiforløb endte, begyndte jeg i
stedet at komme i værestedet. Nu er Gallo blevet en del af min dagligdag og jeg kommer her
stort set hver dag.  

Jeg har angst og PTSD og det at komme i Gallo har givet mig mere ro og stabilitet. Før jeg
kom her ringede jeg flere gange om måneden efter ambulance og skadestue når jeg fik
panikanfald. Nu sker det meget sjældent fordi jeg i stedet for at spekulere, kan komme i Gallos
værested. Det giver mig simpelthen ro på at have et fast sted at komme og det sociale
fællesskab der er her giver mig meget.  

Noget af det bedste ved Gallo er at der ikke er nogle forventninger. Der er ikke noget man skal
her. Man kan bare komme og være og deltage i det man nu vil. Jeg bruger det mest bare til at
snakke og have det sjovt med de andre brugere. Det betyder meget at man kan komme og
bruge stedet som man vil, men også at man kan trække sig hvis man får for meget. Jeg er ikke
så tit med til de aktiviteter der bliver arrangeret, men jeg kan godt lide at lave mad hernede og
jeg har også været med på flere ture, som har været super hyggelige, bl.a. til Himmelbjerget,
Dalle Valle og senest i biografen. 

Jeg er imponeret over de unge mennesker der bruger deres fritid på at være hernede. Jeg ved
godt at de også får noget ud af det i forhold til deres uddannelse, men der er stadigvæk
tusindvis af andre ting de kunne bruge deres tid på. De er altid er søde og rare. Og så er Jane
bare super sød. Jeg kan godt nogen gange være uenig med hvordan tingene er på. Jeg kan
godt lide når der er struktur på tingene og det kan godt nogle gange være en udfordring, men
hvis jeg er uenig i hvordan tingene er, siger jeg det til Jane. Det er ikke sikkert vi bliver enige,
men hun bliver aldrig sur eller fornærmet. Det betyder meget for mig at der er plads til
uenighed. Det sætter jeg rigtig stor pris på. I det hele taget betyder det meget at rummelighed
og plads til at trække sig når man har behov for det. 

“Hvordan har du det med de frivillige hernede?”

“Hvad er det bedste ved stedet?”

“Hvad giver det dig at komme i Gallo?”

“Hvordan startede du med at komme i Gallo?”

FEATURE: Helle
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Et stort rungende JA! Vi tilbyder et
værested og gratis og anonym
samtaleterapi til et stadigt stigende
antal brugere der konsekvent giver os
positiv feedback. At Gallo betyder
meget for vores brugere kan vi både
mærke, se og høre. Blandt andet er
det et klart tegn på at vi er
uundværlige for vores gæster, når de
giver udtryk for at de ikke glæder sig
til weekenden, for der har Gallo
lukket! Tilfredsheden med vores
værested bliver desuden bekræftet af
det spørgeskema der bliver delt ud til
brugerne af vores værested og dem
der deltager i samtaleterapien. 92,3%
svarer at de føler sig bedre eller
meget bedre efter at have brugt
værestedet. 79% har oplevet bedring
efter et forløb i samtaleterapien.  
 
Hvor megen værdi Gallo
Kriserådgivning skaber i kroner og
ører bliver hvert år vurderet gennem
en “Social Return of Investment”
(SROI) rapport som Lind Invest årligt
udarbejder. I 2017 er resultatet en
SROI-score på 4.03. Det vil sige at for
hver krone investeret i Gallo
Kriserådgivning kommer giver det et
afkast på 4 kroner og 3 ører. Dette er
et glimrende tal, og bevidner om, at
de mange de midler vi modtager og
de mange frivillige timer der bliver lagt
i Gallo, er til stor gavn for samfundet.  

Gør Gallo en 
forskel?
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Som tillæg til vores værestedstilbud
arrangerer vi også jævnligt
udflugter, fællesspisninger og andre
aktiviteter i vores åbningstilbud
såsom quiz, banko, brætspil eller
krea-dag. Selvom det ikke er vores
primære opgave at arrangere
aktiviteter for gæsterne, gør vi det
fordi vi kan se at det styrker vores
fællesskab og giver indhold og
glæde for både gæster og frivillige.
Vi prøver løbende at udvikle nye
tilbud til vores gæster, som kan
supplere alle de ting vi allerede gør.
Nye tiltag eller projekter bliver
udviklet på baggrund af hvad vi
oplever vores gæster ønsker eller
mangler. Vi prøver også løbende at
forbedre vores dokumentation af
effekten af de tiltag vi tager, så vi,
vores gæster og vores partnere kan
se  at de ting vi foretager os er
værdifulde og at ressourcerne der
bruges på dem, er godt givet ud. 
 
Den fulde SROI-rapport er
tilgængelig på vores hjemmeside. 
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Afsluttende bemærkninger
Psykisk sygdom koster hvert år samfundet 55 milliarder kroner og udgør cirka 25% af den
samlede sygdomsbyrde i Danmark. Dette er i sig selv opsigtsvækkende, men måske endnu
mere slående, er det faktum at udgifter til behandling og tilbud kun udgør omkring 10 % af
disse udgifter. Resten af omkostningerne stammer fra tabt arbejdsevne og tabt evne til at
deltage aktivt i samfundet. Samtidig er tilgangen til psykiatrien fra 1995 til 2015 steget med
237 pct, mens de seneste års drypvise ekstrabevillinger kun dækker en brøkdel af denne
merudgift. 
Hertil kan man tilføje at der er en klar overrepræsentation af psykisk sygdom blandt dårligt
uddannede, ledige og enlige hvilket betydeligt øger risikoen for marginalisering. Her udfylder
Gallo Kriserådgivning en vigtig rolle ved at tilbyde gratis samtaleterapi og værested. 
 
For at komme helt ind til kernen, er problemet at den psykosociale behandling, altså samtalen,
det sociale nærvær og de meningsgivende fællesskaber bliver nedprioriteret i forhold til den
medicinske behandling. Det psykiatriske system har i takt med at det er blevet trængt skåret
ned på den psykosociale indsats og står tilbage med et hovedfokus på den medicinske del.
Men den medicinske del helbreder ikke patienten, den dulmer alene symptomerne, for uden
den psykosociale del mangler behandlingen en væsentlig komponent.   
 
Og det er netop den psykosociale komponent vi i Gallo kæmper så hårdt for at tilbyde, men i
takt med at presset stiger på psykiatrien stiger presset også på os. Det er en udvikling vi har
set udfolde sig siden etableringen af Gallo Kriserådgivning i 1999, og vi har år for år kunne
konstatere, at vores tilbud om værested og gratis og anonym samtaleterapi, kun bliver mere
og mere efterspurgt og at vores samfundsrelevans vokser - vi får konstant flere besøgende i
huset, flere henvisninger til samtaleterapi og flere telefonopkald. 
 
Dette skaber samtidig et endnu større behov for finansiering. Den udfordring deler vi med
andre organisationer og med det psykiatriske system. På sigt kommer man ikke udenom, at et
voksende problem må mødes med flere penge. Hvis man ikke i de kommende år tager den
udfordring op vil den psykiatriske og sociale indsats bære mere præg af brandslukning end
brandforebyggelse og det vil på sigt kun øge den pris der skal betales - både menneskeligt og
økonomisk.  

**Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 544 Offentligt
*Psykiatrifonden, 2010-tal
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