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KOMMUNIKATION OM NY CORONAVIRUS – nr. 5 – den 23. marts 2020 
 
Kære alle 
 
På baggrund af de seneste opdateringer fra myndighederne har Frelsens Hærs Ledelsesråd 
besluttet at forlænge følgende tidligere beslutninger: 

1. Alle arrangementer og møder i Frelsens Hær i Danmark holdes lukket til og med mandag 
den 13. april 2020.  Det gælder både offentlige arrangementer og interne arrangementer 
som er for soldater og medlemmer. 

Eksempler på arrangementer og møder er f.eks. 

- Gudstjenester 

- Familie- og børnearrangementer 

- Seniorarrangementer 

- Musikøvelser 

- Undervisning  

- Korpsråd og andre råd 

- Rådgivning 

- Og andre arrangementer, som I har i korpsene 

2. Sociale aktiviteter: 

Det der er besluttet i forhold til opretholdelse af de sociale aktiviteter forlænges ligeledes 
til og med mandag den 13. april 2020.  

Programchefen vil sammen med lederne af de pågældende aktiviteter tage stilling til, om 
der skal ændres i de allerede trufne beslutninger i forhold til hver enkelt aktivitet.  

3. Private arrangementer i Frelsens Hær i Danmark aflyses til og med mandag den 13. april 
2020.  Men der kan evt. gives dispensation til et arrangement efter aftale med ledelsen. 
Dette kan dog kun ske, såfremt arrangementet er for mindre end 10 personer. Kontakt CS, 
hvis der er brug for dette. 

4. Ansatte: 

Frelsens Hær opfordrer til, at så mange ansatte som muligt arbejder hjemmefra. Samtidig 
opfordrer vi til, at så meget ferie og feriefri som muligt afvikles i tiden frem til og med den 
13. april 2020. Dette skal aftales konkret med den nærmeste leder.  

- Kontorerne på HK er lukket til og med den 13. april 2020. Der er dog mulighed for at 
der kan arbejdes på HK og holdes møder i et meget begrænset omfang, det kan ske 
efter aftale med den nærmeste leder. Evt. møder må ikke involvere mere end 10 
personer, der er til stede og der skal holdes den anbefalede afstand til hinanden under 
mødet. Telefoniske henvendelser og henvendelser pr. mail vil i videst muligt omfang 
blive besvaret. Receptionen vil være lukket for personlig henvendelse, men 
telefonomstillingen vil blive betjent. Telefonomstillingen vil være lukket fra den 6. april 
til og med den 13. april.  



 

Side 2 af 2 
 

5. Genbrugsbutikkerne er lukkede til og med den 13. april 2020.  

6. Rejser i og udenfor Danmark til og med den 13. april 2020: 

Frelsens Hær aflyser alle tjenesterejser i og udenfor Danmark for alle officerer, ansatte og 
frivillige i denne periode. 

Frelsens Hær opfordrer til, at alle officerer, ansatte og frivillige nøje holder sig orienteret 
om myndighedernes udmeldinger i forhold til at foretage private rejser i og udenfor 
Danmark. 

Har du spørgsmål til håndteringen af situationen, er du meget velkommen til at rette henvendelse 
til den relevante afdelingsleder.   

Du kan ligeledes kontakte os på mail den-personaleafdeling@fhmail.dk.  

Hold dig også opdateret om nyheder og meddelelser som jævnlig lægges ud på FH-portalen. 

Vi følger løbende de udmeldinger der kommer fra myndighederne og vurderer i forhold til dem. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Risan 
Chefsekretær 
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