
Hvað verður um að vera í íþróttum-

og tómstundum Ljósanæturdagana?

Dagskráin í heild sinni er inn á 

ljosanott.is



Setning Ljósanætur 2019
Miðvikudagurinn 4.september kl 16.30 í Skrúðgarðinum.

• Lúðrasveit Tónlistarskóla Reykjanesbæjar spilar frá kl. 16:15

• (Harpa Jóhannsdóttir stjórnar sveitinni)

• Haraldur Axel Einarsson grunnskólafulltrúi býður gesti velkomna.            

• Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri Reykjanesbæjar ávarpar gesti og ljósanæturfáninn er dreginn 

að húni, þar með er hátíðin sett (Filoretta Osmani og Maciek Baginski draga fánann að húni). 

• Samkór nemenda úr grunnskólum Reykjanesbæjar syngur lögin, Ljósanótt og  Meistari Jakob við 

undirleik. (Skúli Freyr Brynjólfsson sér um að æfa kórinn, krakkarnir mæta við Myllubakkaskóla). 

• Salka Sól syngur nokkur lög.



Ljósanæturhlaup Lífsstíls 2019

Miðvikudagurinn 4.september kl 

19:30
• Skráning á netskraning.is

• Nánar um viðburðinn 
https://www.ljosanott.is/is/vidburdir/ljosanaeturhlaup-lifsstils

https://www.ljosanott.is/is/vidburdir/ljosanaeturhlaup-lifsstils




Púttmót við Mánaflöt 
fimmtudaginn 5. september kl 13.00

Árlegt Ljósanæturmót í pútti á glæsilegum 

púttvelli við Mánagötu. Mótið hefst kl 13.00 

fimmtudaginn 5.september og er í boði 

Toyota í Reykjanesbæ. Allir velkomnir.



Vatnaleikfimi 65 +

• Vatnaleikfimi fyrir 65 ára og eldri !

• Kjartan Másson kennir vatnaleikfimi fyrir 65 ára og eldri 

kl 14.00 – 15.00 fimmtudaginn 5.september í 

Sundmiðstöð Reykjanesbæjar.



Skotdeild Keflavíkur býður fólki á opinn dag !

Fimmtudagurinn 5.september 17.00 – 19.00

Skotdeild Keflavíkur býður fólki á opinn dag á 

fimmtudaginn 5 september fyrir alla þá sem vilja 

koma og kynna sér starfsemina og fá að prófa að 

skjóta í mark á milli 17:00 til 19:00 í loftaðstöðunni 

okkar á Sunnubraut (Vatnaveröld). Allar helstu 

skotgreinar verða kynntar og farið verður yfir 

unglingastarfsemi skotdeildarinnar og hægt verður 

að skrá þá unglinga sem vilja hefja æfingar í haust. 

En það er vert að geta þess að unglingar greiða 

hvorki félags- né æfingagjöld og á föstum æfingum í 

loftgreinum eru unglingar ekki að greiða fyrir skot 

eða skífur. Vonumst eftir að sjá sem flesta, vana, 

óvana og áhugasama. Kveðja, Stjórn Skotdeildar 

Keflavíkur.



Sundlaugarpartý fyrir 5. – 7. bekk í Vatnaveröld 

fimmtudaginn 5.september frá 19.00 – 21.00

Sundmiðstöð Reykjanesbæjar býður öllum krökkum í 5.-7. bekk í sundlaugarpartý í tilefni 

Ljósanætur fimmtudaginn 5. september frá kl 19.00 – 21.00. Það verður DJ á staðnum 

sem sér um að halda uppi dúndur stemningu í lauginni. Allir að mæta og hafa gaman. 



Ljósanæturball Fjörheima 

fyrir 8. – 10. bekk fimmtudaginn 5. september frá kl 

21.00 – 23.00 í Stapa !

• Hið árlega Ljósanæturball fyrir 8.-10. bekk má enginn láta framhjá 

sér fara.

• Fram koma ClubDub, Klaka boys og Björn Elvar.

• Forsala auglýst á facebook síðu Fjörheima. Miðaverð 2.000 kr. ATH 

miðar ekki seldir við hurð. Miðasala fer fram í Fjörheimum 

(Hafnargötu 88) 2. og 4. september frá klukkan 19.30 – 21.30

• Nánari upplýsingar í síma 891-9101 og 

á fjorheimar@reykjanesbaer.is

mailto:fjorheimar@reykjanesbaer.is




Morgunsund gefur gull í mund ! Óvænt uppákoma í 

Vatnaveröld föstudaginn 6.september frá 07.00 – 10.00

Morgunsund gefur gull í mund ! Óvænt uppákoma í Vatnaveröld 

föstudaginn 6.september frá 07.00 – 10.00 Óvænt uppákoma verður 

í Sundmiðstöðinni á föstudagsmorgni Ljósanætur fyrir hina hressu 

morgunhana sem þangað mæta. Á eftir verður boðið upp á kaffi og 

með því.



Ljósanæturskemmtun fyrir 5. – 7. bekk 

föstudaginn 6.september kl 17.00 – 19.00

• Ljósanæturskemmtun fyrir 5.-7. bekk verður haldin í Fjörheimum/ 88 

Húsinu að Hafnargötu 88 frá kl: 17.00-19.00 þann 6. september. 

• Á dagskránni er BubbleBolti, sápufótbolti, "ærslahringur" og farið 

verður í skemmtilega leiki. 





Keflavík - NES stórleikur !
Föstudagurinn 6. september kl 17.00 – 19.00

• Meistaraflokkur Keflavíkur í knattspyrnu tekur á móti Íþróttafélaginu NES á 

Nettóvellinum föstudaginn 6. september. Leikurinn byrjar klukkan 17:00 

föstudaginn . Leikir þessara liða hafa ávallt verið mjög fjörugir og ekkert 

gefið eftir. Að auki verður þessi viðburður sýndur í beinni útsetningu á 

http://keftv.is (BEINT)



Barnasöngvar á Berginu
• Hildur Hlíf er Keflvísk tónlistarkona sem er í framhaldsnámi í söng í 

M.Í.T. Hún hefur unnið með börnum frá 2012 og hefur tónlist verið 

stór partur af þeirri vinnu. Hún mun syngja og spila á gítar 

barnasöngva í garðinum sínum uppi á Bergi. Þar er útsýni yfir allan 

bæinn og skessan ekki langt undan. Íslensk barnalög verða á 

dagskrá þar og öllum boðið að syngja með. 

• Viðburðurinn fer fram föstudaginn 6. september frá 17.00 – 17.40

á Bakkavegi 18.



Lambalærisneiðar í félagsheimili 

Keflavíkur

• Föstudaginn 6.september kl 18:00 - 20:30 verður boðið 

upp á lambalærisneiðar í félagsheimili Keflavíkur á 

Sunnubraut 34.

• Verð 2.500 kr.

Allir velkomnir.

• Styrkjum starf félagsins.

Áfram Keflavík.



Boxmót Ljósanótt

•Bestu boxarar landsins mætast á þessum árlega viðburði í Reykjanesbæ. Viðburðurinn er í nýrri 

bardagahöll Reykjanesbæjar að Smiðjuvöllum 5 föstudaginn 6.september.

•Húsið opnar kl. 18:00 og bardagar byrja kl.19:00.

Miðaverð er 2.000 krónur og veitingar í boði.



Pílukastmót
Ljósanæturmót Pílufélags Reykjanesbæjar verður haldið föstudaginn 6. september 

klukkan 19:30 í aðstöðu Pílufélagsins að Keilisbraut 755 á Ásbrú.

Skráningu lýkur klukkan 19:00 6.sept.

Þátttökugjald er 1500 kr. 

Allir velkomnir - Pílufélag Reykjanesbæjar

Að auki eru mót á laugadeginum og sunnudeginum. Nánar á má lesa á slóðinni :

https://www.ljosanott.is/is/vidburdir/ljosanaeturmot-i-pilukasti

https://www.ljosanott.is/is/vidburdir/ljosanaeturmot-i-pilukasti


Skoppa og Skrítla í Stapa

laugardaginn 7.september frá 10.30 – 11.30

• Á laugardagsmorgni er yngsta kynslóðin kát og hress og 

tilbúin í daginn. Þær Skoppa og Skrítla eru líka 

ofurspenntar fyrir Ljósanótt og taka á móti börnunum 

með sínu einstaka viðmóti sem vart þarf að kynna. Við 

bjóðum börnin velkomin á barnaskemmtun í Stapa. 

Aðgangur er ókeypis.



Galdranámskeið Einars Mikaels í 

Íþróttaakademíunni laugardaginn 7.september frá 

10.30 – 12.00

• Galdranámskeið Einars Mikaels - Eitt námskeið fyrir 7-12 ára

• Einar Mikael hefur sérhæft sig í mismunandi töfranámskeiðum fyrir börn síðastliðinn 8 ár. 

Galdraskólinn er nú að opna aftur eftir 3 ára pásu.

• Einar hefur kennt yfir 12.000 krökkum töfrabrögð á Íslandi. 

• Börn sem voru feimin, óörugg og með lítið sjálfstraust hafa tekið gríðarlegum breytingum eftir 

töfranámskeið með Einari Mikael.

• Á námskeiðinu læra börnin ótrúlega galdra og magnaðar sjónhverfingar. Þau fá innsýn inn í hinn 

dularfulla heim töframanna. Þau læra undirstöðuatriði í töfrabrögðum, einfalda og skemmtilega 

spilagaldra, hugsanalestur og sjónhverfingar. 

• Námskeiðið veitir börnunum aukið sjálfstraust, styrkir mannleg samskipti og þau læra að gera 

ótrúlega hluti.

• Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir

• https://www.youtube.com/watch?v=qHcLQyxy5kA 



Morgunverðarhlaðborð körfuknattleiksdeildar laugardaginn 

7.september frá kl. 10.00 – 13.00

Körfuknattleiksdeild Keflavíkur mun bjóða upp á morgunverðarhlaðborð á laugardeginum á Ljósanótt klukkan 

10.00 - 13.00 í Íþróttahúsinu við Sunnubraut. Á boðstólum verður meðal annars egg, bacon, pylsur, rauðar 

baunir, vöfflur, brauð og álegg ásamt glæsilegu ávaxtaborði. Tilvalið fyrir alla gesti Ljósanætur, bæði 

heimamenn sem og gesti, að kíkja við fyrir árgangagöngu og fá sér morgunmat og kaffi. Verð 2.000 kr.



Petanque Reykjavík kynnir !

• Petanque Reykjavík verða með kynningu á gamla 

malarvellinum við Hringbraut.

• Laugardaginn 7. september kl 10.00 til 12.30 og frá 

15.00 til 17.30.

• Íþrótt sem hentar öllum aldurshópum. Vonumst til að sjá 

sem flesta.

• www.petanquereykjavik.com

https://www.petanquereykjavik.com/


Sterkasti maður Suðurnesja 2019

• Laugardagurinn 7.september kl. 11:00 - Hver 

stendur uppi sem sterkasti maður Suðurnesja 

2019? Keppnin fer fram á hátíðarsvæðinu við 

Fischerhús og hvetjum við bæði Kvenmenn og 

Karlmenn til þess að taka þátt! Skráning fer fram 

á facebook síðu Massa, Lyftingarfélagi UMFN.





Flugmódelfélag Suðurnesja 

kynnir !

Flugmódelfélag Suðurnesja tekur á móti gestum á flugvelli þeirra við Arnarvelli (Seltjörn) 

frá kl 11.00 – 16.00 laugardaginn 7.september ef að veður leyfir.



Dagskrá á útiviði við Bakkalá

laugardagurinn 7. september frá 14.30 – 17.00

• Töframaðurinn Einar Mikael, ClubDub, Leikhópurinn Lotta, Danskompaní og Taekwondo á útisviði

• Á aðalsviði Ljósanætur verður fjölbreytt dagskrá í gangi fyrir alla fjölskylduna

• 14:45 Einar Mikael töframaður heilsar gestum og kynnir dagskrá. 

• 15:00 ClubDub, sem slegið hafa rækilega í gegn m.a. með lögunum Clubbed up og Aquaman

• 15:30  Töfrasýning Einars Mikael og Íslandsmet í töfrabrögðum sett

• 16:00  Leikhópurinn Lotta sem er alltaf jafn frábær

• 16:30  Danskompaní, sem náði frábærum árangri á Dance World Cup í sumar

• 16:45  Taekwondo deild Keflavíkur setur á svið magnaða sýningu

• Auk þessa verður eftirtalin dagskrá í boði fyrir börnin á hátíðarsvæði:

• 14 - 17 Skessan í hellinum býður í lummur.

• 14 - 17 Pop-up leikvöllur Smástundar á grasbalanum við Svarta pakkhús / Fischershús. Bláu kubbarnir eru ótrúleg 

leikföng sem leysa sköpunarkraft barnsins úr læðingi. Börn fá tækifæri til þess að skapa það sem þeim dettur í 

hug, möguleikarnir eru endalausir! Þau fá mikla útrás fyrir hreyfiþörf og fjölmörg tækifæri til að hugsa út fyrir 

rammann. 

• 14:30 - 15:45 Húlladúllan við gaflinn á Duus Safnahúsum. Húlladúllan elskar að húlla! Hún verður með 

skemmtilega sýningu og kennir stórum sem smáum sirkuslistir og gerir frábæra húllahringi.

• Ókeypis svæði með hoppuköstulum og hringekju.

• 50 m. löng uppblásin þrautabraut á hátíðarsvæði (flyst í skrúðgarðinn ef hvasst er).



Hjólabrettagleði

• Hjólabrettagleði SK8 roots verður í 88 

Húsinu/Fjörheimum Hafnargötu 88 

laugardaginn 7. september frá kl: 14:30-

16:30.



Akstur bifhjóla og glæsikerra

• Hin árlegi hópakstur bifhjólaklúbbsins Arna og glæsikerra niður Hafnargötu verður á 

vísum stað á Ljósanótt. Hersingin leggur af stað kl. 15 og ekur sem leið liggur niður 

Hafnargötu til að gleðja gesti og gangandi.

• Þeir sem huga á þátttöku í hópakstrinum ber að kynna sér reglur um skráningu og 

aksturinn undir Hópakstur á ljosanott.is

https://www.ljosanott.is/is/hopakstur-bifhjola-og-glaesikerra


Opna Ljósanæturmótið í golfi

Opna Ljósanæturmótið í golfi í boði Hótel Keflavíkur sunnudaginn 8. september. 

Verð 4.500 kr. Skráning og nánari upplýsingar inn á golf.is



Ljósanótt 2019

Alla dagskrá Ljósanætur 2019 má nálgast á 

ljosanott.is nýir viðburðir bætast við daglega!




