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torsdag 1  januar Nytårsdag

fredag 2  januar 

lørdag 3  januar 

søndag 4  januar 

mandag 5  januar 

tirsdag 6  januar 

onsdag 7  januar 

torsdag 8  januar 

fredag 9  januar 

lørdag 10  januar 

søndag 11  januar 

mandag 12  januar 

tirsdag 13  januar 

onsdag 14  januar 

torsdag 15  januar 

fredag 16  januar 

lørdag 17  januar 

søndag 18  januar 

mandag 19  januar 

tirsdag 20  januar 

onsdag 21  januar 

torsdag 22  januar 

fredag 23  januar 

lørdag 24  januar 

søndag 25  januar 

mandag 26  januar 

tirsdag 27  januar 

onsdag 28  januar 

torsdag 29  januar 

fredag 30  januar 

lørdag 31  januar 

JANUAR 2015
1

2

3

4

5



søndag 1  februar 

mandag 2  februar 

tirsdag 3  februar 

onsdag 4  februar 

torsdag 5  februar 

fredag 6  februar 

lørdag 7  februar 

søndag 8  februar 

mandag 9  februar 

tirsdag 10  februar 

onsdag 11  februar 

torsdag 12  februar 

fredag 13  februar 

lørdag 14  februar 

søndag 15  februar Fastelavn

mandag 16  februar 

tirsdag 17  februar 

onsdag 18  februar 

torsdag 19  februar 

fredag 20  februar 

lørdag 21  februar 

søndag 22  februar 

mandag 23  februar 

tirsdag 24  februar 

onsdag 25  februar 

torsdag 26  februar 

fredag 27  februar 

lørdag 28  februar 

FEBRUAR 2015
6

7

8

9



søndag 1  marts 

mandag 2  marts 

tirsdag 3  marts 

onsdag 4  marts 

torsdag 5  marts 

fredag 6  marts 

lørdag 7  marts 

søndag 8  marts 

mandag 9  marts 

tirsdag 10  marts 

onsdag 11  marts 

torsdag 12  marts 

fredag 13  marts 

lørdag 14  marts 

søndag 15  marts 

mandag 16  marts 

tirsdag 17  marts 

onsdag 18  marts 

torsdag 19  marts 

fredag 20  marts Jævndøgn

lørdag 21  marts 

søndag 22  marts 

mandag 23  marts 

tirsdag 24  marts 

onsdag 25  marts 

torsdag 26  marts 

fredag 27  marts 

lørdag 28  marts Sk. påskeferie begynder

søndag 29  marts Palmesøndag - Sommertid

mandag 30  marts 

tirsdag 31  marts 

MARTS 2015

10

11

12

13

14



onsdag 1  april 

torsdag 2  april Skærtorsdag

fredag 3  april Langfredag

lørdag 4  april 

søndag 5  april Påskedag

mandag 6  april 2 Påskedag

tirsdag 7  april 

onsdag 8  april 

torsdag 9  april 

fredag 10  april 

lørdag 11  april 

søndag 12  april 

mandag 13  april 

tirsdag 14  april 

onsdag 15  april 

torsdag 16  april Dr Margrethe 75

fredag 17  april 

lørdag 18  april 

søndag 19  april 

mandag 20  april 

tirsdag 21  april 

onsdag 22  april  

torsdag 23  april 

fredag 24  april 

lørdag 25  april 

søndag 26  april 

mandag 27  april 

tirsdag 28  april 

onsdag 29  april 

torsdag 30  april 

APRIL 2015

15

16

17

18



fredag 1  maj St Bededag

lørdag 2  maj 

søndag 3  maj 

mandag 4  maj 

tirsdag 5  maj 

onsdag 6  maj 

torsdag 7  maj 

fredag 8  maj 

lørdag 9  maj 

søndag 10  maj 

mandag 11  maj 

tirsdag 12  maj 

onsdag 13  maj 

torsdag 14  maj Kr. Himmelfartsdag

fredag 15  maj 

lørdag 16  maj 

søndag 17  maj 

mandag 18  maj 

tirsdag 19  maj 

onsdag 20  maj 

torsdag 21  maj 

fredag 22  maj 

lørdag 23  maj 

søndag 24  maj Pinsedag

mandag 25  maj 2 Pinsedag

tirsdag 26  maj Krp Frederik

onsdag 27  maj 

torsdag 28  maj 

fredag 29  maj 

lørdag 30  maj 

søndag 31  maj 

19

20

21

22

MAJ 2015



mandag 1  juni 

tirsdag 2  juni 

onsdag 3  juni 

torsdag 4  juni 

fredag 5  juni Grundlovsdag

lørdag 6  juni 

søndag 7  juni 

mandag 8  juni 

tirsdag 9  juni 

onsdag 10  juni 

torsdag 11  juni 

fredag 12  juni 

lørdag 13  juni 

søndag 14  juni 

mandag 15  juni 

tirsdag 16  juni 

onsdag 17  juni 

torsdag 18  juni 

fredag 19  juni 

lørdag 20  juni 

søndag 21  juni Sommersolhverv

mandag 22  juni 

tirsdag 23  juni Skt Hans aften

onsdag 24  juni 

torsdag 25  juni 

fredag 26  juni 

lørdag 27  juni Sk. sommerferie begynder

søndag 28  juni 

mandag 29  juni 

tirsdag 30  juni 

23

24

25

26

JUNI 2015



onsdag 1  juli 

torsdag 2  juli 

fredag 3  juli 

lørdag 4  juli 

søndag 5  juli 

mandag 6  juli 

tirsdag 7  juli 

onsdag 8  juli 

torsdag 9  juli 

fredag 10  juli 

lørdag 11  juli 

søndag 12  juli 

mandag 13  juli 

tirsdag 14  juli 

onsdag 15  juli 

torsdag 16  juli 

fredag 17  juli 

lørdag 18  juli 

søndag 19  juli 

mandag 20  juli 

tirsdag 21  juli 

onsdag 22  juli 

torsdag 23  juli 

fredag 24  juli 

lørdag 25  juli 

søndag 26  juli 

mandag 27  juli 

tirsdag 28  juli 

onsdag 29  juli 

torsdag 30  juli 

fredag 31  juli 

27

28

29

30

JULI 2015



lørdag 1  august 

søndag 2  august 

mandag 3  august 

tirsdag 4  august 

onsdag 5  august 

torsdag 6  august 

fredag 7  august 

lørdag 8  august 

søndag 9  august 

mandag 10  august 

tirsdag 11  august 

onsdag 12  august 

torsdag 13  august 

fredag 14  august 

lørdag 15  august 

søndag 16  august 

mandag 17  august 

tirsdag 18  august 

onsdag 19  august 

torsdag 20  august 

fredag 21  august 

lørdag 22  august 

søndag 23  august 

mandag 24  august 

tirsdag 25  august 

onsdag 26  august 

torsdag 27  august 

fredag 28  august 

lørdag 29  august 

søndag 30  august 

mandag 31  august 

31

32

33

34

35

AUGUST 2015



tirsdag 1  september 

onsdag 2  september 

torsdag 3  september 

fredag 4  september 

lørdag 5  september 

søndag 6  september 

mandag 7  september 

tirsdag 8  september 

onsdag 9  september 

torsdag 10  september 

fredag 11  september 

lørdag 12  september 

søndag 13  september 

mandag 14  september 

tirsdag 15  september 

onsdag 16  september 

torsdag 17  september 

fredag 18  september 

lørdag 19  september 

søndag 20  september 

mandag 21  september 

tirsdag 22  september 

onsdag 23  september Jævndøgn

torsdag 24  september 

fredag 25  september 

lørdag 26  september 

søndag 27  september 

mandag 28  september 

tirsdag 29  september 

onsdag 30  september 

36

37

38

39

SEPTEMBER 2015



torsdag 1  oktober 

fredag 2  oktober 

lørdag 3  oktober 

søndag 4  oktober 

mandag 5  oktober 

tirsdag 6  oktober 

onsdag 7  oktober 

torsdag 8  oktober 

fredag 9  oktober 

lørdag 10  oktober 

søndag 11  oktober 

mandag 12  oktober 

tirsdag 13  oktober 

onsdag 14  oktober 

torsdag 15  oktober Pr. Christian

fredag 16  oktober 

lørdag 17  oktober Sk. efterårsferie starter

søndag 18  oktober 

mandag 19  oktober 

tirsdag 20  oktober 

onsdag 21  oktober 

torsdag 22  oktober 

fredag 23  oktober 

lørdag 24  oktober 

søndag 25  oktober Sommertid og efterårsferie slutter

mandag 26  oktober 

tirsdag 27  oktober 

onsdag 28  oktober 

torsdag 29  oktober 

fredag 30  oktober 

lørdag 31  oktober 

40

41

42

43

OKTOBER 2015



søndag 1  november 

mandag 2  november 

tirsdag 3  november 

onsdag 4  november 

torsdag 5  november 

fredag 6  november 

lørdag 7  november 

søndag 8  november 

mandag 9  november 

tirsdag 10  november Mortens aften

onsdag 11  november 

torsdag 12  november 

fredag 13  november 

lørdag 14  november 

søndag 15  november 

mandag 16  november 

tirsdag 17  november 

onsdag 18  november 

torsdag 19  november 

fredag 20  november 

lørdag 21  november 

søndag 22  november 

mandag 23  november 

tirsdag 24  november 

onsdag 25  november 

torsdag 26  november 

fredag 27  november 

lørdag 28  november 

søndag 29  november 1 s. i adv

mandag 30  november 

44

45
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48

NOVEMBER 2015



tirsdag 1  december 

onsdag 2  december 

torsdag 3  december 

fredag 4  december 

lørdag 5  december 

søndag 6  december 2 s. i adv

mandag 7  december 

tirsdag 8  december 

onsdag 9  december 

torsdag 10  december 

fredag 11  december 

lørdag 12  december 

søndag 13  december 3 s. i adv 

mandag 14  december 

tirsdag 15  december 

onsdag 16  december 

torsdag 17  december 

fredag 18  december 

lørdag 19  december 

søndag 20  december 4 s. i adv, 

mandag 21  december 

tirsdag 22  december Vintersolhverv

onsdag 23  december 

torsdag 24  december Juleaften

fredag 25  december Juledag

lørdag 26  december 2 Juledag

søndag 27  december 

mandag 28  december 

tirsdag 29  december 

onsdag 30  december 

torsdag 31  december Nytårsaften
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51

DECEMBER 2015



Notater til ugen

Fyrværkeri
Nye regler om fyrværkeri forbyder affyring efter 1. januar ved midnat, så 
hvis man ikke fik tændt alle raketterne nytårsaften – og er frisk nok til 
at fejre mere nytår – er fredag aften sidste chance for at tænde lunten.



torsdag 1 . januar Nytårsdag

fredag 2 . januar 

lørdag 3 . januar 

søndag 4 . januar 

Uge 1  JANUAR 2015

 

 

 

 



Notater til ugen

Aarhus Rocks
TV-2, Shit & Chanel, Thomas Helmig, Bamses Venner, L.O.C., Nephew,. 

Århus har fostret mange af den danske musikscenes rock-ikoner, og i 
januar åbner Den Gamle By en udstilling om dem. Udstillingen varer 

året ud. www.dengamleby.dk



JANUAR 2015
mandag 5 . januar 

tirsdag 6 . januar Hellig 3 konger

onsdag 7 . januar 

torsdag 8 . januar 

fredag 9 . januar 

lørdag 10 . januar 

søndag 11 . januar 

Uge 2

 

 

 

Pr. Vincent / Prs. Josephine

 

 

 



Notater til ugen

Kunst for Alle
For 13. år i træk er der kunstudstil-
ling i januar, når udstillingen Kunst 
for Alle åbner dørene til Ridehuset. 
Udover selve værkerne er der også 
mulighed for at møde kunstnerne, 

som er tilstede under alle de fire 
dage, som udstillingen varer. 

www.kunstforalle.dk



mandag 12 . januar 

tirsdag 13 . januar 

onsdag 14 . januar 

torsdag 15 . januar 

fredag 16 . januar 

lørdag 17 . januar 

søndag 18 . januar 

JANUAR 2015 Uge 3

 

 

 

Kunst for alle

Kunst for alle

Kunst for alle

Kunst for alle



Notater til ugen

Prinsesse Athena
Kongehusets yngste medlem, Prinsesse Athena, er datter af Prins 

Joachim og Prinsesse Marie. Hun fylder tre år d. 24. januar.



mandag 19 . januar 

tirsdag 20 . januar 

onsdag 21 . januar 

torsdag 22 . januar 

fredag 23 . januar 

lørdag 24 . januar 

søndag 25 . januar 

JANUAR 2015 Uge 4

 

 

 

 

 

Prs. Athena

 



Notater til ugen

Antik Loppemarked i Ridehuset
Det er efterhånden en fast tradition, at man i januar kan finde antikviteter 

i Ridehuset. I år holdes det over to weekender. På det første marked 
finder man velkendte standholdere fra tidligere år, mens markedet d. 

7./8. februar er forbeholdt forhandlere, som ikke har været med før.



JANUAR / FEBRUAR
mandag 26 . januar 

tirsdag 27 . januar 

onsdag 28 . januar 

torsdag 29 . januar 

fredag 30 . januar 

lørdag 31 . januar 

søndag 1 . februar 

Uge 5

 

 

 

 

 

Antik i Ridehuset

Antik i Ridehuset



Notater til ugen

Bolig, mad, design - live
Mangler man idéer til at bruge penge, er der in-

spiration at hente, når der holdes livstilsmesse 
i weekenden d. 7. og 8. februar i Scandinavian 

Congress Center. www.inter-comp.dk



FEBRUAR
mandag 2 . februar Kyndelmisse

tirsdag 3 . februar 

onsdag 4 . februar 

torsdag 5 . februar Krprs. Mary

fredag 6 . februar 

lørdag 7 . februar 

søndag 8 . februar 

Uge 6

 

 

 

 

Prs. Marie

Vinterferie - Livsstils-messe - Antik i Ridehuset

Vinterferie - Livsstils-messe - Antik i Ridehuset



Notater til ugen

Fastelavn
Fastelavn ligger sidste søndag før den 
faste-periode, som ligger forud for 
påsken. Her kan man indtage det sidste 
gode festmåltid. I mange katolske lande 
fejres den med Karneval – som kom-
mer af ”Carne Vale” (farvel kød). 

Aarhus Gastro Week
I perioden fra 5. til 15. februar tilbyder en række restauranter i Århus 
3-retters gourmet-menuer for 250 kr. www.lidtmere.dk/gastro

Skolernes Vinterferie
Vinterferien er ikke en obligatorisk ferie men de fleste skoler i landet 

holder lukket i enten uge 7 eller 8. I Østjylland falder vinterferien 
i uge 7.



FEBRUAR
mandag 9 . februar 

tirsdag 10 . februar 

onsdag 11 . februar 

torsdag 12 . februar 

fredag 13 . februar 

lørdag 14 . februar 

søndag 15 . februar Fastelavn

Uge 7

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie  - Valentinsdag

Vinterferie



Notater til ugen

Kinesisk Nytår – Fårets / Gedens år
De vigtigste helligdage i Kina som varer to uger. Festen kaldes også For-
årsfestival og begynder den første dag i den første måned af det kinesiske 
år, som starter ved 2. nymåne efter vintersolhverv. Nytåret slutter på den 

15. dag med Lanternefestival. I 2015 går Kina ind i Fårets / Gedens år 
d. 19. februar. Foreningen Danmark-Kina fejrer nytåret i Musikhuset 

søndag d. 22. februar. www.venskab-danmark-kina.dk



mandag 16 . februar 

tirsdag 17 . februar 

onsdag 18 . februar 

torsdag 19 . februar 

fredag 20 . februar 

lørdag 21 . februar 

søndag 22 . februar 

FEBRUAR Uge 8

 

 

 

Kinesisk nytår

 

 

Kinesisk nytår i musikhuset



Notater til ugen

U-Days
Alle videregående ud-
dannelser i Århus holder 
åbent hus i 26., 27. og 28. 
februar. Formålet er at give 
inspiration og vise unge, 
hvad de forskellige uddan-
nelser går ud på.
www.udays.dk

Fashion Outlet
Elsker man at rode sig frem til den rette kjole eller bluse, er der en mulig-

hed lørdag og søndag ved årets outlet i Scandinavian Congress Center.
www.trademarkoutlet.dk



 FEBRUAR / MARTS
mandag 23 . februar 

tirsdag 24 . februar 

onsdag 25 . februar 

torsdag 26 . februar 

fredag 27 . februar 

lørdag 28 . februar 

søndag 1 . marts 

Uge 9

 

 

 

U-days

U-days

U-days - Fashion Outlet

Fashion Outlet



Notater til ugen

Sund Livsstil
Messen Sund Livsstil har udstil-
lere indenfor alternativ behandling, 
økologiske fødevarer, motion og 
sundhed m.v. Den holdes i Scandi-
navian Congress Center.
www.sund-livsstil.dk

Århundredets Festival
Festivalen har i år temaet Eksistens. Den årligt tilbagevendende festival 
organiseres af Folkeuniversitetet og er en blanding af viden, kunst og kultur. 

Hvert andet år sættes fokus på en historisk periode, mens hvert andet 
år har et tema – som i år – som skal skabe debat om liv og samfund.

www.aarhundredetsfestival.dk



MARTS
mandag 2 . marts 

tirsdag 3 . marts 

onsdag 4 . marts 

torsdag 5 . marts 

fredag 6 . marts 

lørdag 7 . marts 

søndag 8 . marts 

Uge 10

 

 

 

Århundredets festival

Århundredets festival - Sund Livsstil

Århundredets festival - Sund Livsstil

Sund Livsstil - Århundredets festival - Kvindernes kampdag



Notater til ugen

Carl Nielsen - The Movie
Som hyldest til Carl Nielsen, som i har 
150 års fødseldag, er Sigurd Barrett 
og bjørnen Bjørn gået i komponistens 
fodspor i en film som vises ved en 
koncert med Aarhus Symfoniorkester 

og Aarhus Musikskoles Juniorkor. 
www.musikhusetaarhus.dk



MARTS
mandag 9 . marts 

tirsdag 10 . marts 

onsdag 11 . marts 

torsdag 12 . marts 

fredag 13 . marts 

lørdag 14 . marts 

søndag 15 . marts 

Uge 11

 

 

 

 

 

Carl Nielsen - The Movie

 



Notater til ugen

Solformørkelse
20. marts er der solformørkelse. På Færøerne er den 
total, mens den i Jylland og på øerne er partiel. Her vil 
solformørkelsen begynde kl. 9.42 og nå sit maksimum 
kl. 10.50, hvor 80 procent af solen er dækket af månen.

Persisk Nytår i Musikhuset
Gennem flere år har Musikhuset været vært for fejringen af det kinesiske 
nytår. I år udvides med en festligholdelse af det persiske nytår, som gen-

nemføres efter samme åbne koncept, hvor alle er velkomne og med 
persiske kulturaktiviteter i forhallen.

www.musikhusetaarhus.dk



MARTS
mandag 16 . marts 

tirsdag 17 . marts 

onsdag 18 . marts 

torsdag 19 . marts 

fredag 20 . marts Jævndøgn

lørdag 21 . marts 

søndag 22 . marts 

Uge 12

 

 

 

 

Solformørkelse

 

Persisk Nytår i Musikhuset



Notater til ugen

EM i Latin
Er man vild med dans, bør man nok reservere denne dag til at tage i 
NRGi Arena, hvor Europas bedste danser latin. www.aarhusdance.dk

Bagagerumsmarked ved domkirken
På udvalgte lørdage i løbet af året etableres bagagerumsmarked på 
Bispetorv og Store Torv i Århus. Her sælger private ud af overskud fra 
deres opsamlede gemmer, og hobbyhåndværkere tilbyder hjemmelavede 
effekter. www.bagagerumsmarkeder.dk 

Sommertid begynder
Vintertiden slutter natten mellem lørdag og søndag kl. 02.00.



MARTS
mandag 23 . marts 

tirsdag 24 . marts 

onsdag 25 . marts 

torsdag 26 . marts 

fredag 27 . marts 

lørdag 28 . marts 

søndag 29 . marts Palmesøndag - Sommertid

Uge 13

 

 

 

 

 

EM i Latin - Bagagerumsmarked

 



Notater til ugen

Kejser Qin og terrakottahæren
1. april åbner Moesgård Museum en udstilling 
om den verdensberømte terrakotta-hær, som 
står om kejser Qins mausolæum i den kinesiske 
by Xian. Udstillingen løber frem til 1. oktober. 
www.moesgaardmuseum.dk

Aarhus Art Convention
Godsbanen er 1. - 5. april fyldt med tatovører, grafittimalere og andre 

kunstnere af mange slags. Her kan man blive tatoveret, selv prøve kræfter 
med grafitti eller se nogle af de mange kunstnere udføre deres hverv.

www.aarhusartconvention.com



MARTS / APRIL
mandag 30 . marts 

tirsdag 31 . marts 

onsdag 1 . april 

torsdag 2 . april Skærtorsdag

fredag 3 . april Langfredag

lørdag 4 . april 

søndag 5 . april Påskedag

Uge 14

 

 

Art Convention - Terrakotta-udstilling

Art Convention

Art Convention

Art Convention - Bagagerumsmarked ved Domkirken

 



Notater til ugen

Godsbanens Forårsmarked
Lørdag åbner Godsbanen sit store forårsmarked, hvor der er mulighed 
for at købe ting, som er fremstillet af kulturcentrets værksteder.
www.godsbanen.dk

Danmarks Besættelse 75 år
Danmark blev som det første land efter 2. verdenskrigs udbrud  besat 

af Tyskland d. 9. april 1940, hvilket i år er 75 år siden.



APRIL
mandag 6 . april 2. Påskedag

tirsdag 7 . april 

onsdag 8 . april 

torsdag 9 . april Danmarks Besættelse

fredag 10 . april 

lørdag 11 . april 

søndag 12 . april 

Uge 15

 

 

 

 

 

Godsbanens Forårsmarked

 



Notater til ugen

Dronning Margrethe 
bliver 75 år
Dronning Margrethe blev 
født 16. april 1940. Det er 
i år 75 år siden, og dagen 
markeres givetvis ved ar-
rangementer landet over. 
Det er næppe sandsynligt, 
at man på denne dag – som 

på billedet – vil kunne 
se hende på bytur på 

Store Torv i Århus.



APRIL
mandag 13 . april 

tirsdag 14 . april 

onsdag 15 . april 

torsdag 16 . april Dr. Margrethe 75 år

fredag 17 . april 

lørdag 18 . april 

søndag 19 . april 

Uge 16

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Kapsejladsen
Hvert forår holdes i Universitets-
parken en kapsejlads, som efter-
hånden har udviklet sig til en af de 
største begivenheder på Aarhus 
Universitet, hvor forskellige studie-
retninger kæmper om Det Gyldne Bækken. Ved Almanakkens udgivelse 
var datoen endnu ikke fastlagt, men begivenheden finder normalt sted 
fredag eller sidste hverdag op til en helligdag i slutningen af april eller 
starten af maj. www.kapsejladsen.dk

Dizzy Mizz Lizzy
Det store band fra 1990’erne er på turné og spiller d. 25. april i 

NRGi Park. www.parkarena.dk



APRIL
mandag 20 . april 

tirsdag 21 . april 

onsdag 22 . april  

torsdag 23 . april 

fredag 24 . april 

lørdag 25 . april 

søndag 26 . april 

Uge 17

 

Prs. Isabella

 

 

 

Bagagerumsmarked - Dizzi Mizz Lizzy

 



Notater til ugen

Arbejdernes
Internationale Kampdag
Holdes altid 1. maj. Nogle lønmodtagere har 
halv eller hel fridag afhængig af deres overens-
komst. Dagen blev holdt første gang i Australien 
i 1856 for at kæmpe for 8 timers arbejdsdag 
– men blev dog i starten holdt 21. april. I Århus 
holdes 1. maj møde på Tangkrogen med forudgående demonstration fra 
Rådhuspladsen.

SPOT Festival
På scener i og omkring musikhuset sættes spot på moderne dansk og 

nordisk rockmusik. Festivalen er på kort tid blevet et vigtigt udstil-
lingsvindue for trendsættende dansk musik. www.spotfestival.dk



APRIL / MAJ
mandag 27 . april 

tirsdag 28 . april 

onsdag 29 . april 

torsdag 30 . april 

fredag 1 . maj St. Bededag - Arb. kampdag

lørdag 2 . maj 

søndag 3 . maj 

Uge 18

 

 

Prs. Benedicte

St. Bededags aften - SPOT festival

SPOT festival

SPOT festival

SPOT festival



Notater til ugen

Spor Festival
Festival for Contemporary 
Music and Sound Art. Festivalen 
har fokus på nutidig lyd og tone-
kunst og kører i såvel et etab-
leret spor, som i et spor, hvor 
helt nyopførte – i nogle tilfælde 

særligt bestilte – værker får 
urpremiere i Århus. 

www.sporfestival.dk



MAJ
mandag 4 . maj 

tirsdag 5 . maj Danmarks Befrielse

onsdag 6 . maj 

torsdag 7 . maj 

fredag 8 . maj 

lørdag 9 . maj Europadag

søndag 10 . maj 

Uge 19

 

 

Sirenerne afprøves

Spor Festival

Spor Festival

Spor Festival

Mors dag - Spor Festival



Notater til ugen

Århus Kræmmermarked
Gennem mere end 25 år er der 
i Kristi Himmelfarts-ferien holdt 
kræmmermarked i Tangkrogen. 
Med op imod 50.000 besøgende 
og over 200 kræmmere er det 

en af byens helt store tilløbs-
stykker.

www.tangkrogen.dk



MAJ
mandag 11 . maj 

tirsdag 12 . maj 

onsdag 13 . maj 

torsdag 14 . maj Kristi Himmelfartsdag

fredag 15 . maj 

lørdag 16 . maj 

søndag 17 . maj 

Uge 20

 

 

 

Kræmmermarked

kræmmermarked - Skolerne er lukkede

Kræmmermarked

Kræmmermarked - Norges nationaldag



Notater til ugen

Classic Race Aarhus
Det efterhånden traditionsrige 
racerløb for klassiske biler holdes 
i Århus’ gader d. 22. - 24. maj. De 
gader, som løbet benytter, lukkes 
af. På vejene omkring Mindeparken 
etableres en ”Goodlook Street”, 
hvor boder, påklædning og alt andet 
er som i 1960’erne og tidligere. 
Tangkrogen og Mindeparken omdan-
nes til Classic Car Park - reserveret 
ældre biler. www.craa.dk

Aarhus Vocal Festival
Europas største festival for rytmisk vokalmusik holdes i pinsen. Festiva-

len samler mere end 1000 deltagere fra hele verden, og der kan op-
leves over 60 koncerter, hvoraf de fleste er gratis. www.aavf.dk



MAJ
mandag 18 . maj 

tirsdag 19 . maj 

onsdag 20 . maj 

torsdag 21 . maj 

fredag 22 . maj 

lørdag 23 . maj 

søndag 24 . maj Pinsedag

Uge 21

 

 

 

 

Classic Race - Vocal Festival

Classic Race - Vocal Festival

Classic Race - Vocal Festival



Notater til ugen

Dirty Dancing
Den meget populære musical 
har allerede solgt over 100.000 
billetter i Danmark og mange 
er også allerede udsolgt til 
forestillingen, når den spiller 
i Musikhuset i perioden fra 
8. - 31. maj.
www.musikhusetaarhus.dk

ILT15 – Internationalt Levende Teater
Hvert andet år holdes i Århus denne teaterbienale, som omfatter 

events både i indendørs og i det åbne rum på Århus’ gader og 
torve. www.ilt15.dk



MAJ
mandag 25 . maj 2. Pinsedag

tirsdag 26 . maj Krp. Frederik 47

onsdag 27 . maj 

torsdag 28 . maj 

fredag 29 . maj 

lørdag 30 . maj 

søndag 31 . maj 

Uge 22

Vocal Festival

 

 

 

ILT15

ILT15 - Bagagerumsmarked ved Domkirken

ILT15



Notater til ugen

Sculpture by the Sea
Ved Tangkrogen i Århus holdes for fjerde gang kunstudstillingen i hele juni 
måned, hvor skulpturer langs kysten tiltrækker op imod en halv million 
besøgende. Udstillingen løber fra 5. juni – 5. juli.
www.sculpturebythesea.dk

Aarhus Pride
Med en parade gennem byen og en fest på Officerspladsen holder LGBT-
bevægelsen Aarhus Pride lørdag d. 6. juni www.aarhuspride.dk

Femina Kvindeløb
I en række byer landet over holder ugebladet Femina kvindeløb, hvor der 
er mulighed for både at gå og løbe 5 og 10 km. Løbet finder i år  sted 
mandag d. 1. juni og starter og slutter i Mindeparken.
www.femina.dk/sundhed/kvindeloeb/kvindeloeb-praktisk-info/
femina-kvindeloeb-2015-aarets-loebefest

Kvinders valgret 100 år
Med Grundloven af 5. juni 1915 fik kvinder valgret til Folketinget.



JUNI
mandag 1 . juni 

tirsdag 2 . juni 

onsdag 3 . juni 

torsdag 4 . juni 

fredag 5 . juni Grundlovsdag

lørdag 6 . juni 

søndag 7 . juni Pr. Joachim

Uge 23

Kvindeløb

 

 

 

Fars Dag - Kvinders valgret 100 år - Sculpture by the sea åbner

Århus Pride

 



Notater til ugen

NorthSide
Med 25.000 gæster er den ret nye musikfestival i Århus på få år vokset 
til at være blandt landets største musikbegivenheder. Den holdes i Åda-
len kun få minutters gang fra centrum. Der oprettes en ”Camino” fra 
centrum ad Brabrandstien og ud til festivalen, som holdes 12. – 14. juni. 
www.northside.dk

Carl Nielsen 150 år
Danmarks bedst kendte klassiske komponist Carl Nielsen blev født 

9. juni 1865 på Fyn. 



JUNI
mandag 8 . juni 

tirsdag 9 . juni 

onsdag 10 . juni 

torsdag 11 . juni Pr. Henrik

fredag 12 . juni 

lørdag 13 . juni 

søndag 14 . juni 

Uge 24

 

Carl Nielsen 150 år

 

 

NorthSide

NorthSide

NorthSide



Notater til ugen

Bestseller Aarhus City Halvmarathon
Søndag d. 21. juni der mulighed for at se det indre af Århus i hurtige 
strejf, hvis man løber med på City Halvmarathon. I september kommer 
endnu en chance, når der igen er halvmarathon. www.aarhusmotion.dk

Bent J Åbner
Den legendariske jazzbar Bent J genåbner efter at være blevet flyttet til 
Den Gamle By. Åbningen er planlagt til juni, men den præcise dato var 
ikke fastlagt, da denne almanak blev trykt.

Slaget ved Waterloo 200 år
18. juni 1815 blev Napoleon Bonaparte tilføjet det afgørende nederlag 

ved Waterloo, 15 km udenfor Bruxelles. 50.000 soldater mistede livet 
den eftermiddag.



JUNI
mandag 15 . juni Valdemarsdag

tirsdag 16 . juni 

onsdag 17 . juni 

torsdag 18 . juni 

fredag 19 . juni 

lørdag 20 . juni 

søndag 21 . juni Sommersolhverv

Uge 25

 

 

 

Slaget v. Waterloo - Ramadan start

 

 

Halvmarathon



Notater til ugen

Skt Hans
Sommer-solhverv fejres med ild og bål mange steder i Århus – både ved 
større arrangementer og ved havefester med grill hjemme i haverne. 

Skolernes sommerferie begynder
Folkeskolernes sidste skoledag er fredag i denne uge.



JUNI
mandag 22 . juni 

tirsdag 23 . juni Skt. Hans aften

onsdag 24 . juni Skt. Hans dag

torsdag 25 . juni 

fredag 26 . juni 

lørdag 27 . juni Skolernes sommerferie

søndag 28 . juni 

Uge 26

 

 

 

 

 

Bagagerumsmarked ved Domkirken

 



Notater til ugen

Bagagerumsmarked
ved domkirken
På udvalgte lørdage i løbet af året 
etableres bagagerumsmarked på 
Bispetorv og Store Torv i Århus. Her sælger private ud af overskud 

fra deres opsamlede gemmer, og hobbyhåndværkere tilbyder hjem-
melavede effekter. 

www.bagagerumsmarkeder.dk



JUNI / JULI
mandag 29 . juni 

tirsdag 30 . juni 

onsdag 1 . juli 

torsdag 2 . juli 

fredag 3 . juli 

lørdag 4 . juli 

søndag 5 . juli 

Uge 27

 

 

 

 

 

Bagagerumsmarked ved Domkirken

Sculpture by the sea lukker



Notater til ugen

Aarhus Jazz Festival
Med omkring 200 musikarrangementer præger saxofon-toner, sang og 

jazzrytmer atter byen. Jazzfesten starter lørdag d. 11. juli og fort-
sætter frem til den følgende lørdag i uge 29. www.jazzfest.dk



JULI
mandag 6 . juli 

tirsdag 7 . juli 

onsdag 8 . juli 

torsdag 9 . juli 

fredag 10 . juli 

lørdag 11 . juli 

søndag 12 . juli 

Uge 28

 

 

 

 

 

Aarhus Jazz Festival starter

 



Notater til ugen

Grøn Koncert
Muskelsvindfonden og Tuborgs store mu-
sikarrangementer blev tidligere holdt på 

Vestereng, men på grund af klager fra sygehuset er den nu flyttet til det 
nærliggende Marienlyst, hvor der nu er plads til 35.000 koncertgæster. 

www.groenkoncert.dk



JULI
mandag 13 . juli 

tirsdag 14 . juli 

onsdag 15 . juli 

torsdag 16 . juli 

fredag 17 . juli 

lørdag 18 . juli 

søndag 19 . juli 

Uge 29

 

 

 

Ramadan slutter

 

Grøn Koncert - Aarhus Jazz Festival slutter

 



Notater til ugen

Moesgård Vikingetræf
Danmarks ældste og Nordens største vikingemarked holdes hvert år 
på Moesgård Strand den sidste weekend i juli. Vikinger fra hele verden 

strømmer til markedet, som også omfatter store slag blandt krigerne. 
Mellem 20 og 30.000 århusianere besøger hvert år vikingetræffet. 

www.moesgaardmuseum.dk



JULI
mandag 20 . juli 

tirsdag 21 . juli 

onsdag 22 . juli 

torsdag 23 . juli 

fredag 24 . juli 

lørdag 25 . juli 

søndag 26 . juli 

Uge 30

 

 

Pr. Felix

 

Moesgård Vikingetræf

Moesgård Vikingetræf

Moesgård Vikingetræf



Notater til ugen

Vilhelmsborg Festspil
I år opføres musical-udgaven af tv-serien Matador ved de traditionelle 

udendørs forestillinger nær det nationale hestesportscenter.
www.vbf.dk



JULI / AUGUST
mandag 27 . juli 

tirsdag 28 . juli 

onsdag 29 . juli 

torsdag 30 . juli 

fredag 31 . juli 

lørdag 1 . august 

søndag 2 . august 

Uge 31

 

Vilhelmsborg Festspil starter

 

 

 

Bagagerumsmarked ved Domkirken

 



Notater til ugen

Danmarks Grimmeste 
Festival
På sjette år holdes musikfestival i Bra-
brand under betegnelsen Danmarks 
Grimmeste Festival. Som den eneste 
større musikfestival i Århus er der overnatningsmulighed. 
www.grimfest.dk

EM i 470’er
Århus er endnu engang centrum for en sejlsportskonkurrence. Denne 

gang gælder det europamesterskabet i 470-jolle.
www.sailing-aarhus.dk 



AUGUST
mandag 3 . august 

tirsdag 4 . august 

onsdag 5 . august 

torsdag 6 . august 

fredag 7 . august 

lørdag 8 . august 

søndag 9 . august 

Uge 32

EM i 470’er

 

Skanderborg Festival begynder

Grim Fest

Grim Fest

Grim Fest

Grim Fest - Skanderborg Festival slut



Notater til ugen

Skolestart
Sommerferiens begyndelse er fastlagt af regeringen. 
Derimod er det op til de enkelte skoler og kommuner 
at beslutte, hvornår skolebørnene begynder i skole efter 

sommerferien. Aarhus Kommune har besluttet at 
skolerne starter igen mandag d. 10. august. Private 

skoler m.v. kan have fastsat andre start-dage.



AUGUST
mandag 10 . august 

tirsdag 11 . august 

onsdag 12 . august 

torsdag 13 . august 

fredag 14 . august 

lørdag 15 . august 

søndag 16 . august 

Uge 33

Skolerne begynder efter sommerferien

 

 

 

 

Vilhelmsborg Festspil slutter

 



Notater til ugen

To krydstogtskibe i havnen
Der bliver travlhed med at servicere turister i denne uge. Torsdag lægger 
krydstogtskibet Rotterdam til i Aarhus Havn, og har knapt lagt fra kaj, 
før Regal Princess ankommer med en ny ladning krydstogtgæster lørdag.

DHL Stafetten
Udover at være landets største sportsbegivenhed er DHL Stafetten også 

en folke- og firmafest, som i Århus samler op imod 45.000 mennesker 
i Mindeparken. Stafetten løber over tre dage fra 19. - 21. august. 

www.dhlstafetten.dk



AUGUST
mandag 17 . august 

tirsdag 18 . august 

onsdag 19 . august 

torsdag 20 . august 

fredag 21 . august 

lørdag 22 . august 

søndag 23 . august 

Uge 34

 

 

DHL Stafet

DHL Stafet

DHL Stafet

 

 



Notater til ugen

Aarhus Festuge
UNESCO har udråbt 2015 til at være 
”Lysets År”, og festugen har valgt at 
følge idéen op ved i år at holde fest-
lighederne under temaet ”Lys – mere 
lys” med undertitlen ”Ind i mørket, ud i 
lyset” Festugen løber fra 28. august – 6. 
september. www.aarhusfestuge.dk

Marselisløbet
Det traditionelle motionsløb finder sted 
i Marselisskovene søndag d. 30. august. 
Herudover omfatter arrangementet et 

cykelløb og en skolestafet som finder 
sted dagen før.

www.marselislobet.dk



AUGUST
mandag 24 . august 

tirsdag 25 . august 

onsdag 26 . august 

torsdag 27 . august 

fredag 28 . august 

lørdag 29 . august 

søndag 30 . august 

Uge 35

 

 

 

 

Aarhus Festuge - Pr. Nikolai

Aarhus Festuge  - Marselisløb (cykling & stafet)

Aarhus Festuge - Marselisløbet



Notater til ugen

Food Festival
I Tangkrogen i Århus holdes igen 
den store udendørs fødevare-
festival d. 4. – 6. september – i 
forbindelse med Aarhus Festuge. 
Markedet har på få år vokset 
sig til at være blandt de store 
begivenheder i byen med over 
30.000 besøgende.
www.foodfestival.dk

Audi Challenge Aarhus Halvmarathon
Den ene af årets to muligheder for at løbe halv-marathon falder den sidste 
dag af festugen. Der startes i Viby og løbes mod midtbyen.
www.1900am.dk/aarhushalvmarathon

Tour de Femme
Med udgangspunkt i Mindeparken går kvinde-cykelløbet 6. september 

mod Gylling og Nordsminde for at vende tilbage til mål i Tangkrogen 
www.tourdefemme.dk 



AUGUST / SEPTEMBER
mandag 31 . august 

tirsdag 1 . september 

onsdag 2 . september 

torsdag 3 . september 

fredag 4 . september 

lørdag 5 . september Udsendte soldaters dag

søndag 6 . september 

Uge 36

Aarhus Festuge

Aarhus Festuge

Aarhus Festuge

Aarhus Festuge

Aarhus Festuge - Food Festival

Aarhus Festuge - Food Festival

Aarhus Festuge - Food Festival - Halvmarathon - Tour de Femme



Notater til ugen

70’er Festival
Over tre weekender i sep-
tember holder den Den 
Gamle By igen 70’er Festival 
i byens 1974-by.
www.dengamleby.dk

KMD Ironman 70.3 Aarhus Challenge
Har man ikke andet at lave på sådan en almindelig september-søndag, 
kan man tage ned til Tangkrogen, hvor der er mulighed for i selskab med 

mange tilrejsende at svømme 1,9 km, cykle 90 km og derefter løbe en 
halvmarathon.  Det er dog nok en god idé både at træne og tilmelde 

sig inden. www.ironman.com/aarhus70.3



SEPTEMBER
mandag 7 . september 

tirsdag 8 . september 

onsdag 9 . september 

torsdag 10 . september 

fredag 11 . september 

lørdag 12 . september 

søndag 13 . september 

Uge 37

 

 

 

 

 

 

KMD Ironman 70.3



Notater til ugen

Grease i Musikhuset
De som ikke har fået nok af 70’erne under 
Den Gamle Bys 70’er Festival får endnu en 

chance d. 16. - 19. september, hvor disco-fil-
men Grease opføres som musical i Musik-

huset . www.musikhusetaarhus.dk



SEPTEMBER
mandag 14 . september 

tirsdag 15 . september 

onsdag 16 . september 

torsdag 17 . september 

fredag 18 . september 

lørdag 19 . september 

søndag 20 . september 

Uge 38

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Hearts and Minds
Henover fredag og lørdag gennemføres en ny 24-timers festival, som 

sætter fokus på det gode liv med sundhed i krop, ånd og intellekt. Fol-
keuniversitetet står bag, og målet er gennem 25 forskellige aktiviteter 

at kombinere forskningsformidling med aktivitet. www.fuau.dk



SEPTEMBER
mandag 21 . september 

tirsdag 22 . september 

onsdag 23 . september Jævndøgn

torsdag 24 . september 

fredag 25 . september 

lørdag 26 . september 

søndag 27 . september 

Uge 39

 

 

 

 

Hearts and Minds

Hearts and Minds - Bagagerumsmarked ved Domkirken

 



Notater til ugen

Terrakottahæren – sidste dag
1. oktober er sidste chance for at se Moesgård Muse-

ums udstilling om Kejser Qin og terrakotta-hæren. 
Udstillingen åbnede 1. april. 

www.moesgaardmuseum.dk



SEPTEMBER / OKTOBER
mandag 28 . september 

tirsdag 29 . september St. Michael

onsdag 30 . september 

torsdag 1 . oktober 

fredag 2 . oktober 

lørdag 3 . oktober 

søndag 4 . oktober 

Uge 40

 

 

 

Terrakotta-udstilling lukker

 

 

 



Notater til ugen

International Guitar
Festival Aarhus
I Helsingør Theater i Den Gamle by lyder igen 

smukke toner fra guitaristernes musik i perioden 
fra 10. – 17. oktober. 

www.aarhusguitarfestival.dk



OKTOBER
mandag 5 . oktober 

tirsdag 6 . oktober 

onsdag 7 . oktober 

torsdag 8 . oktober 

fredag 9 . oktober 

lørdag 10 . oktober 

søndag 11 . oktober 

Uge 41

 

Folketingets åbning

 

 

 

Første dag i skolernes efterårsferie

Efterårsferie - Guitar Festival



Notater til ugen

Mad i Ridehuset
Det er blevet en tradition, at der 
hvert efterår holdes en kulinarisk for-
brugermesse i Ridehuset i centrum af 
Århus. Messen holdes i de sidste dage 
af efterårsferien, og fokus er rettet 
mod danske kvalitetsfødevarer, hvil-
ket naturligvis tiltrækker økologiske 
virksomheder, som udgør en stor del 
af udstillerne.
www.mad-aarhus.dk

Skolernes Efterårsferie
I modsætning til for eksempel vinterferien er ferien i uge 42 centralt 

fastsat, og alle landets skoler holder derfor lukket i denne uge.



OKTOBER
mandag 12 . oktober 

tirsdag 13 . oktober 

onsdag 14 . oktober 

torsdag 15 . oktober Prins Christian 10

fredag 16 . oktober 

lørdag 17 . oktober 

søndag 18 . oktober 

Uge 42

Efterårsferie

Efterårsferie

Efterårsferie

Efterårsferie

Efterårsferie - MAD i Ridehuset

Efterårsferie - MAD i Ridehuset - Bagagerumsmarked

Efterårsferie - MAD i Ridehuset



Notater til ugen

Sommertid slutter
Vintertiden begynder kl. 2.00 natten mellem lør-

dag og søndag. Urene stilles én time tilbage.



OKTOBER
mandag 19 . oktober 

tirsdag 20 . oktober 

onsdag 21 . oktober 

torsdag 22 . oktober 

fredag 23 . oktober 

lørdag 24 . oktober FN Dag

søndag 25 . oktober Sommertid slutter

Uge 43

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Halloween / Allehelgensaften
Hvor Alle Helgens Aften i Danmark er gået lidt i 
glemmebogen, har den engelsk-sprogede version 
Halloween vundet indpas, siden Ekstra-Bladet i 1998 
tog initiativ til en række Halloween-arrangementer 
i København. Traditionen med gys, gru og græskar har siden spredt sig 
– men mange Halloween-arrangementer er af praktiske grunde henlagt 
til efterårsferien.

Allehelgensdag
Første søndag i november benyttes til at mindes de mennesker, vi har mi-

stet, og i en del kirker oplæses navnene på dem, som kirken har begravet 
i det forløbne år. I de senere år er en del mennesker også begyndt 

at tænde lys på afdøde familiemedlemmers grav på denne dag.



OKTOBER / NOVEMBER
mandag 26 . oktober 

tirsdag 27 . oktober 

onsdag 28 . oktober 

torsdag 29 . oktober 

fredag 30 . oktober 

lørdag 31 . oktober 

søndag 1 . november Allehelgensdag

Uge 44

 

 

 

 

 

Halloween

 



Notater til ugen

J-Dag
Dagen for julebryggens frigivelse blev lanceret i 1990 af 
Tuborg med inspiration af den mere traditionsrige P-dag, 
hvor påskebryggen gives fri. J-Dag har dog efterhånden 
overgået sin forårsglade søster-dag i tilslutning, og i dag 
er der faktisk to J-dage: Første fredag i november, hvor 
Tuborg og andre større bryggerier frigiver julebryggen 
samt Ølentusiasternes ØJ-Dag første torsdag i november (oftest dagen 

før), hvor mikrobryggerier og udvalgte barer hylder julebryggen. I 
Århus deltager blandt andre Fair Bar og Studenterhus Aarhus som 

værter ved ØJ-dagen.



NOVEMBER
mandag 2 . november 

tirsdag 3 . november 

onsdag 4 . november 

torsdag 5 . november 

fredag 6 . november 

lørdag 7 . november 

søndag 8 . november 

Uge 45

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Mortens aften
11. november er helgendag for Sankt 
Martin (Morten), som døde i år 397. 
Han var angiveligt ikke interesseret i 
at blive udnævnt til biskop og gemte 
sig i en gåsesti for at undgå det. 
Gæssene skræppede imidlertid op 
og afslørede ham. Ifølge legenden brugte han sin nye magt til at beslutte, 

at man hvert år den 11. november skulle spise de irriterende gæs. I 
Danmark har traditionen dog udviklet sig til, at man allerede aftenen 

før spiser and



NOVEMBER
mandag 9 . november 

tirsdag 10 . november Mortens aften

onsdag 11 . november Morten Bisp

torsdag 12 . november 

fredag 13 . november 

lørdag 14 . november 

søndag 15 . november 

Uge 46

 

 

 

 

 

Jul i Den Gamle By åbner

 



Notater til ugen

Jul i Den Gamle By
Det er ikke kun det moderne 
Århus, som er tidligt ude med 
at pynte til jul. Den Gamle By 
åbnede faktisk for julebesøgende 
allerede i lørdags - d. 14. novem-

ber. Byen holder juleåbent 
helt frem til dagen før Nyt-

årsaften.



NOVEMBER
mandag 16 . november 

tirsdag 17 . november 

onsdag 18 . november 

torsdag 19 . november 

fredag 20 . november 

lørdag 21 . november 

søndag 22 . november 

Uge 47

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Julemarked
i Ridehuset
Gennem he le 
december  e r 
der som alt id 
åbent i Ridehu-
set, hvor kunst-
håndværkere og 
andet godtfolk 
tilbyder forslag 
til julegaver, ju-
leknas og julepynt. Markedet er meget velbesøgt, men i og om-
kring Århus er der allerede fra midten af november mange jule-
markeder og arrangementer. Se oversigt over julemarkeder på:
www.almanak.dk

L.O.C. Rødt Lys Tour
Danmarks bedst sælgende rapper giver koncert i Scandinavian 

Congress Centrer lørdag d. 29. november.



NOVEMBER
mandag 23 . november 

tirsdag 24 . november 

onsdag 25 . november 

torsdag 26 . november 

fredag 27 . november 

lørdag 28 . november 

søndag 29 . november 1. søndag i adv.

Uge 48

 

 

 

 

 

 

L.O.C. koncert



Notater til ugen

Aarhus Snowpark
Mellem Aros og Musikhuset blev der i 
2014 etableret en ski- og kælkebakke 
som blev holdt vedlige med hjælp fra 

snemaskiner. Det er planen, at ski-
centret skal genetableres igen i år.

www.aarhussnowpark.com



NOVEMBER / DECEMBER
mandag 30 . november 

tirsdag 1 . december 

onsdag 2 . december 

torsdag 3 . december 

fredag 4 . december 

lørdag 5 . december 

søndag 6 . december 2. søndag i adv.

Uge 49

 

 

 

 

 

VM i kvindehåndbold starter

 



Notater til ugen

Luciadag
Traditionen med at fejre Lucia stammer fra Sverige. 
Dagen er opkaldt efter den italienske helgeninde 
Sankta Lucia, som led martyr-døden i år 304. Lucia 
kommer af det latinske ord Lux, som betyder lys. 

VM i kvindehåndbold
Mellem 5. og 20. december spilles VM-kampene i kvindehåndbold i 

Frederikshavn, Næstved, Kolding og Herning. Alle Danmarks kampe 
spilles i Boxen i Herning.



DECEMBER
mandag 7 . december 

tirsdag 8 . december 

onsdag 9 . december 

torsdag 10 . december 

fredag 11 . december 

lørdag 12 . december 

søndag 13 . december Luciadag - 3. søndag i adv. 

Uge 50

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

VM i kvindehåndbold
VM-finalen i kvindehåndbold spilles i Boxen i 

Herning søndag d. 20. december.



DECEMBER
mandag 14 . december 

tirsdag 15 . december 

onsdag 16 . december 

torsdag 17 . december 

fredag 18 . december 

lørdag 19 . december 

søndag 20 . december 4. søndag i adv., 

Uge 51

 

 

 

 

 

 

VM Finale i Kvindehåndhold



Notater til ugen

Juledag
Den kristne jul begynder juledag og slutter ved Hellig 3 Konger. Meget 
af ”juleriet” inden juledag har kun vag tilknytning til den kristne religion 

og har måske større lighed med den før-kristne jul, som var et æde- og 
drikkeorgie for at fejre solhvervet. Først i 1992 blev juleaften ved 

lov gjort til helligdag.



DECEMBER
mandag 21 . december 

tirsdag 22 . december Vintersolhverv

onsdag 23 . december 

torsdag 24 . december Juleaften

fredag 25 . december Juledag

lørdag 26 . december 2. Juledag

søndag 27 . december Julesøndag

Uge 52

 

Årets korteste dag

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Nøddeknækkeren i Musikhuset
Musikhuset har efterhånden tradition for en stor gæsteoptræden mel-

lem jul og nytår. I år er der mulighed for at nyde Den Kongelige Ballets 
opførelse af Tjajkovskijs Nøddeknækkeren.

www.musikhusetaarhus.dk



DECEMBER / JANUAR 2016
mandag 28 . december 

tirsdag 29 . december 

onsdag 30 . december 

torsdag 31 . december Nytårsaften

fredag 1 . januar Nytårsdag

lørdag 2 . januar 

søndag 3 . januar 

Uge 1

 

Nøddeknækkeren

Nøddeknækkeren

 

 

 

 



Notater til ugen

Hellig 3 Konger
Oprindelig fejrede 
kirken ikke Jesu fød-
sel. Istedet helligholdt 
man den dag, hvor vise 
mænd østfra kom på 
barselsbesøg og der-
med offentliggjorde 
begivenheden, og det 

er stadig den dag, som de ortodokse kirker fester for. Biblen omtaler i 
øvrigt hverken hvor mange vise mænd, der var - eller deres titler. At 

der skulle være tale om tre konger er et påfund, som opstod senere.



JANUAR 2016
mandag 4 . januar 

tirsdag 5 . januar 

onsdag 6 . januar Hellig 3 konger

torsdag 7 . januar 

fredag 8 . januar 

lørdag 9 . januar 

søndag 10 . januar 

Uge  2

 

 

 

 

Pr. Vincent / Prs. Josephine

 

 



Notater til ugen



JANUAR 2016
mandag 11 . januar 

tirsdag 12 . januar 

onsdag 13 . januar 

torsdag 14 . januar 

fredag 15 . januar 

lørdag 16 . januar 

søndag 17 . januar 

Uge 3

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen



mandag 18 . januar 

tirsdag 19 . januar 

onsdag 20 . januar 

torsdag 21 . januar 

fredag 22 . januar 

lørdag 23 . januar 

søndag 24 . januar 

JANUAR 2016 Uge 4

 

 

 

 

 

 

Prs. Athena



Notater til ugen



mandag 25 . januar 

tirsdag 26 . januar 

onsdag 27 . januar 

torsdag 28 . januar 

fredag 29 . januar 

lørdag 30 . januar 

søndag 31 . januar 

JANUAR 2016 Uge 5

 

 

 

 

 

 

 



Notater til ugen

Kyndelmisse
40 dage efter juledag regnes for vinterenes midte og 
er ofte kaldt årets koldeste dag. En tommelfinger-

regel for landmænd har traditionelt været, at de 
skulle have halvdelen af vinterfoderet tilbage 

ved Kyndelmisse.



FEBRUAR 2016 Uge 6

mandag 1 . februar 

tirsdag 2 . februar Kyndelmisse

onsdag 3 . februar 

torsdag 4 . februar 

fredag 5 . februar Krps. Mary

lørdag 6 . februar 

søndag 7 . februar Fastelavn

 

 

 

 

 

Prs. Marie

 



Notater til ugen

Valentinsdag
I Danmark er det forholdsvis nyt at markere Valentins-
dag, som egentlig er en katolsk tradition fra år 496. Den 

hylder Sankt Valentin, som med livet som indsats viede 
unge soldater, selvom kejser Claudius II havde forbudt det. Han blev 

henrettet 14. februar.



FEBRUAR 2016 Uge 7

mandag 8 . februar 

tirsdag 9 . februar 

onsdag 10 . februar 

torsdag 11 . februar 

fredag 12 . februar 

lørdag 13 . februar 

søndag 14 . februar 

 

 

 

 

 

 

Valentinsdag



Notater til ugen



mandag 15 . februar 

tirsdag 16 . februar 

onsdag 17  februar 

torsdag 18  februar 

fredag 19  februar 

lørdag 20  februar 

søndag 21  februar 

Uge 8FEBRUAR 2016
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