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ORTODOKSE KRISTNE

PROTESTANTISKE KRISTNE

Hovedgrupper: Armenere, assyrere (irakere og iranere), bulgarere, etiopere, eritreanere,
grækere, koptere (egyptere), libanesere, rumænere, russere, serbere, syrere, ukrainere m.fl.
Det skønnes, at der er ca. 70.000 ortodokse kristne i Danmark.

Den danske folkekirke og andre protestantiske kirker m.fl.
1. januar
6. januar
2. februar
14. februar
17. februar
28. marts
1.-2. april
4.-5. april
30. april
13. maj
23.-24. maj
7. november
28. november
24. december
25.-26. december
31. december
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6.-7. januar*
6. januar (19. jan.*)
2. februar (15. feb.*)
15. marts - 1. maj
25. april
29.-30. april
2. maj
10. juni
20. juni
27. juni*
1. sept. (14. sept.*)
14 sept. (27. sept.*)
15. nov. - 24. dec.
25. nov. - 6. jan.*
24.-25. december

Nytårsdag
Helligtrekonger
Kyndelmisse (40 dage efter jul)
Fastelavn
Askeonsdag (første dag i påskefasten)
Palmesøndag
Skærtorsdag/Langfredag
1. og 2. påskedag
Bededag (Danmark)
Kristi Himmelfart (40 dage efter påskedag)
1. og 2. pinsedag (7 uger efter påske)
Allehelgen (1. søndag i november)
1. søndag i advent - kirkeåret begynder
Juleaften
1. og 2. juledag
Nytårsaften
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KATOLIKKER OG ANGLIKANERE

Hovedgrupper (katolikker): Danskere, filippinere, kaldæere (irakere),
kroater, polakker, tamiler, vietnamesere, spansk- og italiensktalende.
Den katolske kirke har ca. 50.000 registrerede medlemmer i Danmark.
Hovedgruppe (anglikanere): Briter
Det skønnes, at der er 6-8.000 anglikanere i Danmark
1. januar
3. januar
31. januar
17. februar
25. marts
28. marts
1.-2. april
4. april
23. maj
30. maj
6. juni
11. juni
24. juni
27. juni
15. august
7. november
8. november
21. november
8. december
24.-25. december
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Festen for Jomfru Maria, Gudsmoder
Herrens åbenbaring (fejres 1. søndag efter 1. januar)
Sankt Ansgars Fest (sidste søndag i januar)
Askeonsdag (indledning til påskefasten)
Herrens bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag/Langfredag
Påskedag
Pinsedag
Den Hellige Treenigheds Fest (1. søndag efter pinse)
Kristi Legems og Blods Fest (2. søndag efter pinse)
Jesu Hjerte Fest (fredag efter 2. søndag efter pinse)
Johannes Døberens fødsel (virgiliemesse d. 23.)
Festen for de to apostle Peter og Paulus (sidste søndag i juni)
Jomfru Marias optagelse i Himlen (fejres 3. søndag i august)
Alle Helgen (1. søndag i november)
Alle Sjæle (mandag efter 1. søndag i november)
Jesus Kristus, universets konge (sidste søndag i kirkeåret)
Jomfru Marias uplettede undfangelse
Juleaften/Juledag - Jesu fødsel

Kilder:

www.tvaerkulturelt-center.dk

MUSLIMER

Juleaften/Juledag
Epifani (Eritrea/Etiopien: Timkat)
Vor Herre Jesu Kristi fremstilling i templet
Påskefasten
Palmesøndag (lys- og blomsterprocessioner)
Storetorsdag/Storefredag
Påskesøndag (kirkens største fest)
Kristi Himmelfart
Pinsedag (Den Hellige Treenigheds Søndag)
Alle Hellige/Allehelgen (1. søndag efter pinse)
Kirkens nytår – kirkeåret begynder
Det Hellige Kors´ophøjelse
Julefasten
Julefasten
Juleaften/Juledag

*Gælder de ortodokse kirker,
der følger den ”gamle” julianske
kalender, hvor datoer forskydes
13 dage i forhold til den ”nye”
gregorianske kalender - i Danmark
bl.a. armenere, eritreanere, etiopere, koptere, russere og serbere.

Andre kirker følger den reviderede julianske kalender, der
ligger tæt op ad den gregorianske – i Danmark bl.a. assyrere,
bulgarere, grækere og rumænere.
Påsken følger den gamle julianske
kalender.

Hovedgrupper: Tyrkere, eks-jugoslaver, irakere, palæstinensere, syrere,
pakistanere, somaliere, iranere, marokkanere, albanere og danskere.
Det skønnes, at der er ca. 260.000 muslimer i Danmark.
10. marts
13. april
8. maj
14. maj
17. juli
20. juli
10. august
18. august
18. oktober
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Muhammeds himmelfart (Lailat al-Miraj)
Ramadan: Fastemåneden begynder
Den Store Nat (Lailat al-Qadr)
Fest ved fastens afslutning (Eid al-Fitr)
Pilgrimsrejsen begynder (Hajj)
Offerfesten til minde om Ibrahims lydighed (Eid al-Adha)
Islamisk nytår (år 1443) (Hijra)
Martyrernes Dag (Ashura)
Muhammeds fødselsdag (Mawlid al-Nabi)

Alle helligdage begynder v. solnedgang aftenen før.
Det islamiske år følger månekalenderen og har 12 måneder
med 29 eller 30 dage - i alt 354 dage. Islamiske helligdage
forskydes hvert år, så de falder ca. 11 dage tidligere end det
foregående år. Da der er tale om en månekalender, er der for
alle datoer en usikkerhedsmargin på 1-2 dage.
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HINDUER

Hovedgrupper: Tamiler, indere, bhutanesere, nepalesere og danskere.
Det skønnes, at der er ca. 20.000 hinduer i Danmark.
14. januar
11. marts
29. marts
14. april
21. april
30. august
10. september
7.-14. oktober
15. oktober
4. november

Høstfest (Makar Sankranti/Pongal Holiday)
Shivas nat (Maha Shivaratri)
Forårsfest (Holi)
Hindi/Tamilsk nytår (Vaisakhi)
Ramas fødselsdag (Ram Navami)
Krishnas fødsel (Krishna Janmashtami)
Fest for guden Ganesh (Ganesh Chaturthi)
9 afteners fest for gudinder (Navaratri)
Dussehra (Vijaya Dashmi)
Lysfest (Diwali/Deepavali)

Hinduer har flere forskellige kalendere. Oprindelig benyttede de fleste hinduer
månekalendere. I dag er solkalenderen udbredt mange steder.
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26. feb.
28. marts - 4. april
17.–18. maj
18. juli
7.- 8. september
16. september
21.-22. september
27.-28. september
29.nov.-6. dec.

Purim
Påske (Pesach)
Ugefesten (Shavout) (7 uger efter påske)
Templets ødelæggelse (Tishah B’Av)
Jødisk nytår (Rosh Hashanah)
Forsoningsdagen (Yom Kippur)
Løvhyttefesten (Sukkot)
Toraens glædesfest (Shemini Atzeret og Simchat Torah)
Fest for templets indvielse (Chanukah)
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Buddhistisk nytår (Mahayana nytår)
Buddhas dødsdag (Nirvana Dag)
Kinesisk/vietnamesisk nytår (Oksens år)
Fuldmånefest (Magha Puja)
Buddhistisk nytår (Therevada nytår/thailændere o.a.)
Buddhas fødselsdag (Wesak/Phat Dan/Visakha Puja)
Asela-Dharma (Buddhas første prædiken)
Rosefest/Afdødes dag (Vu Lan/Ullambana)
Høstfest (månefest) (Trung Thu) (Kina/Vietnam)
Buddhas oplysning (Bodhi Dag/Rohatsu)
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Hovedgrupper: Danskere og jødiske flygtninge fra Østeuropa
og det tidligere Sovjetunionen.
Det skønnes, at der er ca. 8.000 jøder i Danmark.
Heraf er ca. 2.400 medlemmer af Det Mosaiske Troessamfund.

Alle helligdage begynder v. solnedgang aftenen før. Den jødiske tidsregning følger
månekalenderen. Forskellen på 11 dage i forhold til vestlig tidsregning, der følger
solen, udlignes ved at indskyde en ekstra måned hvert andet eller tredje år.

BUDDHISTER

Hovedgrupper: Burmesere, cambodjianere, japanere, kinesere,
sinhalesere (Sri Lanka), thailændere, vietnamesere og danskere.
Det skønnes, at der er ca. 33.000 buddhister i Danmark.
28. januar
8. februar
12. februar
26. feb./28. marts
27. april
19./26. maj
24. juli
22. august
21. september
8. december

JØDER

Den buddhistiske
tidsregning følger
månen med 12
måneder à 29 eller 30
dage. Hvert tredje
år indskydes en ekstra
måned for at udligne
forskellen i forhold til
vestlig tidsregning.

www.interfaithcalendar.org · www.when-is.com · www.islamicfinder.org · www.copticchurch.net
Nogle datoer er oplyst af repræsentanter for de enkelte trossamfund i Danmark.
Afvigelser fra ovenstående datoer kan forekomme - dels pga. forskelle i tidsregning, dels pga. forskelle i fejring inden for de enkelte trossamfund.
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NYTÅR - FEJRES PÅ TVÆRS AF RELIGIONER

12. februar
21. marts

11. september

Kinesisk nytår: Kinesere, vietnamesere og andre
Persisk nytår (Norouz): Iranere, afghanere,
kurdere og andre
Geez nytår: Etiopere, eritreanere og koptere

