
 

 

 

Inspiration til brug af  
Højtidskalender 2017 
______________________________________________________________________ 
 

ET REDSKAB TIL DIALOG OG FORSTÅELSE 

Højtidskalenderen er et enkelt og konkret redskab, som kan give anledning til at drøfte 

religion og traditioner med kollegaer. Hvad er jeres yndlingshøjtider? Hvor meget betyder 

religion i jeres familie? Spørgsmål som kan gøre, at du lærer dine kolleger meget bedre 

at kende, og som kan give dig et unikt indblik i andre tilgange og holdninger til tro og 

kultur. Brug beskrivelserne af højtiderne som udgangspunkt for at være nysgerrig og 

spørge ind til andre religioners højtider. Måske kan du også lære noget nyt om din egen 

religion, for ved du i virkeligheden, hvad historien bag de enkelte højtider er? 

UDNYT BRANDING-POTENTIALET 

Som sponsor af Højtidskalender 2017 kan man nyde godt af eksponering i både den 

trykte kalender, på www.hojtidskalender.dk, på Foreningen Nydanskers hjemmeside og 

i en række kampagne- og nyhedssammenhænge.  

Ved at støtte Højtidskalenderen og kampagnen sender din arbejdsplads et stærkt signal 

om, at I aktivt hjælper flygtninge til at tage de første skridt på vej mod job. Det kan med 

fordel kommunikeres internt i virksomheden, så medarbejderne ikke er i tvivl om, at de 

er del af en arbejdsplads, der tager ansvar.  Samme budskab kan udadtil – på jeres egen 

hjemmeside, via sociale medier osv. - give potentielle medarbejdere, kunder og samar-

bejdspartnere indtryk af en rummelig og innovativ virksomhed. Måske jeres indsats kan 

inspirere andre til at tage ansvar for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet? 

MARKERING AF ANDRE HØJTIDER END DE KRISTNE 

Mange danske virksomheder pynter op til jul og påske, og måske holder I julefrokost og 

fejrer fastelavn eller Sankt Hans. Men har I tænkt på også at fejre den muslimske højtid 

eid-ul-fitr i kantinen eller tænde ottearmede lysestager på den jødiske chanukah? Højti-

der har en fantastisk tendens til at bringe folk sammen og skabe en positiv stemning, så 
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hvorfor ikke udnytte det potentiale for at indvirke positivt på trivslen blandt alle jeres 

medarbejdere, uanset religiøs baggrund. 

RELIGION I ARBEJDSTIDEN 

Der er stor forskel på, hvilken rolle religion spiller for forskellige mennesker. For nogen 

består den religiøse praksis primært i markering af de religiøse højtider, mens andre har 

bøn eller andre religiøse ritualer som en stor del af deres hverdag. Det kan have stor 

betydning for trivslen på jeres arbejdsplads, at den enkelte har mulighed for at dyrke sin 

religion eller andre passioner i hverdagen. Hos Tryg har medarbejderne i Århus, Ballerup 

og Bergen mulighed for fordybelse, meditation eller afslapning i dertil indrettede reflek-

sionsrum. Har I tænkt over, hvordan I kan give jeres medarbejdere lignende muligheder? 

FLEKSIBLE HELLIGDAGE 

I Danmark er en række kristne mærkedage nationale helligdage, hvor man holder fri fra 

sit arbejde og har mulighed for at tilbringe tid sammen med familie og venner. Men i 

social- og sundhedsfaglige institutioner, transportsektoren og visse detailvirksomheder 

er der brug for medarbejdere alle årets dage. I disse brancher kan det være en fordel at 

have en mere fleksibel tilgang til helligdagene. Så kan muslimske medarbejdere holde fri 

under hajj og ramadanen, og kinesiske medarbejdere kan holde fri for at fejre deres nytår. 

De kan så i stedet gå på arbejde i julen og påsken, hvor kristne medarbejdere ofte gerne 

vil holde fri. Se til inspiration, hvordan de i Region Midtjylland lægger vagtplaner med 

udgangspunkt i Højtidskalenderen.  

KOM RAMADANEN I MØDE 

I den islamiske måned, ramadanen, faster mange muslimer i dagtimerne. Har I overvejet, 

om det har betydning for jeres arbejdsplads? Hvis I har medarbejdere, der faster, kan det 

være en god idé at sætte fokus på, hvordan man kommer godt igennem fasten. Det har 

Arriva fx gjort i denne folder. Både for at vise disse medarbejdere, at deres religion og 

denne højtid respekteres af alle, og for at undgå at medarbejdere bliver uhensigtsmæs-

sigt belastet under ramadanen. Har I mulighed for det, kan I lægge vagtplanerne, så fa-

stende medarbejdere tager flere aften- og nattevagter. Er I i tvivl om, hvad ramadanen 

indebærer for jeres kolleger, så spørg og vær nysgerrige, men husk at religion kan være 

et meget privat anliggende. 

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/nyhed/2012-09-14/h-jtidskalender-signalerer-aktiv-mangfoldighedspolitik
http://www.e-pages.dk/arriva/123/
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PLADS TIL ALLE I JULETIDEN 

Når julen nærmer sig, markeres det på de fleste arbejdspladser med oppyntning, julefro-

koster osv. Julen er en kristen højtid, men i Danmark er det i høj grad også en kulturel og 

social højtid. Derfor bør der ikke være nogen hindringer for, at medarbejdere med andre 

religiøse baggrunde kan deltage i festlighederne. Overvej eksempelvis til julefrokosten at 

servere alternativer til flæskesteg, leverpostej og snaps og tænk over, om ikke-kristne 

medarbejdere kan bidrage med spændende former for pynt eller aktiviteter, som kan 

bidrage til julestemningen blandt jeres medarbejdere.   

ANDRE SPÆNDENDE TILTAG? 

Har I fundet på andre måder at drage nytte af Højtidskalenderen og sætte fokus på reli-

gion og mangfoldighed på arbejdspladsen? Giv os endelig et praj, hvis I har prøvet kræf-

ter med tiltag, som kan inspirere andre virksomheder. Kontakt projektkonsulent Sandra 

Wolter på tlf. 2594 6475 eller sw@foreningen-nydansker.dk. 

 

 

 

 


