
25. nóvember
Laugardaginn 25. nóvember  
 – Notaleg jóla-sögustund með 
Höllu Karen klukkan 11.30

Líður að jólum

2. desember 
Laugardaginn 2. desember 
 – Fjölmenningardagur klukkan 15.30 
Tónlistarskóli Reykjanebæjar kemur fram, skemmtileg og fræðandi erindi tengd fjölmenningu 
og íþróttum og boðið verður upp á portúgalska smárétti svo eitthvað sé nefnt. 
Kveikt  verður á jólatré Reykjanesbæjar að dagskrá lokinni.

9. desember 
Laugardaginn 9. desember  
– Jólaföndur Bókasafns Reykjanesbæjar klukkan 13.00 – 16.00
Skemmtileg samverustund fyrir fölskylduna, við ætlum að perla og föndra með pappír.
Allt efni á staðnum og allir hjartanlega velkomnir. 

30. nóvember
Fimmtudaginn 30. nóvember – Foreldramorgunn frá klukkan 11.00 – 12.00 
–Margrét Pála Ólafsdóttir spjallar um barnauppeldi og hátíðarhald.

1. desember
Föstudagurinn 1. desember 
Bókakonfekt barnanna klukkan 17.00
Gunnar Helgason les upp úr bókinni Amma best.  Fyrri bækur Gunnars Mamma 
klikk og Pabbi prófessor slógu rækilega í gegn og hlaut höfundur meðal annars 
Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barnabóka fyrir fyrri bókina.Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir les upp úr bókinni Úlfur og Edda: Drekaaugun en hún er framhald 
bókarinnar Úlfur og Edda: Dýrgripurinn. Sú bók var tilnefnd til Fjöruverðlaunanna og 
barna- og unglingabókaverðlauna Norðurlandaráðs 2017.
Barnakór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar kemur fram í upphafi dagskrár undir 
stjórn Birtu Rósar Sigurjónsdóttur við undirleik Jónínu Einarsdóttur. Kórinn syngur 
nokkur hugljúf lög fyrir gesti áður en rithöfundar lesa upp úr bókum sínum.
Boðið verður upp á kakó og piparkökur. 
Aðgangur ókeypis og allir hjartanlega velkomnir.

24. nóvember
Föstudaginn 24. nóvember – Bókabíó klukkan 16.30 
Bíómyndir sýndar í Bókasafni Reykjanesbæjar 
eiga það sameiginlegt að vera byggðar á bókum. Að þessu sinni verður
 horft á myndina Þegar Trölli stal jólunum sem byggð er á sögu Dr. Seuss.

30. nóvember
Fimmtudaginn 30. nóvember 
Bókakonfekt klukkan 20.00
–  Hallgrímur Helgason les úr nýjustu bók sinni sem ber heitið 
Fiskur af himni.  Jón Kalman Stefánsson les einnig úr nýútkominni 
bók sinni Saga Ástu. Þá koma hjónin Jón Gnarr og Jóga Gnarr og 
lesa úr bókinni Þúsund kossar sem Jón skrifaði um konu sína Jógu.
Barnakór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar kemur fram í upphafi 
dagskrár undir stjórn Birtu Rósar Sigurjónsdóttur við undirleik 
Jónínu Einarsdóttur. Kórinn syngur nokkur hugljúf lög fyrir gesti 
áður en rithöfundar lesa upp úr bókum sínum. 
Bókasafnið opnar 19.45, boðið verður upp á kaffi og konfekt. 
Aðgangur ókeypis og allir hjartanlega velkomnir.


