
 
 
 

Jóladagskrá í Reykjanesbæ 2019 
 
Jólasveinaratleikur og óskalistar til jólasveinanna frá 30. nóvember- 6.janúar kl. 12.00-17.00: Duus 
Safnahús 
Jólasveinaratleikur og óskalistar til jólasveinanna. Á aðventunni, frá 30. nóvember, stendur 
fjölskyldum til boða að fara í ratleik í Bryggjuhúsinu og leita að gömlu jólasveinunum sem hafa falið 
sig hér og þar um húsið. Þá er hægt og biðja Skessuna í hellinum um að koma óskalista til 
jólasveinanna. 
 
Skreytum saman í Bryggjuhúsi sunnudaginn 1. desember kl. 14.00-16.00: Duus Safnhús  
Skreytum saman í Bryggjuhúsi. Fjölskyldur búa til kramarhús, músastiga og jólahjörtu til að skreyta  
Stofuna í Duus fyrir gamaldags jólaball í anda Duusverslunarinnar sem haldið verður 8.desember.  
 
Aðventutónleikar þriðjudaginn 3 desember kl. 20.00: Stapi/hljómahöll  
Hátíð í bæ, hinir árlegu aðventutónleikar Sönghóps Suðurnesja verða haldnir þriðjudaginn 3.desember 
kl. 20 í Stapanum í Hljómahöll 
 
Jólaskiptimarkaður fimmtudaginn 5. desember kl. 16.00 - 20.00: Bókasafnið 
Haldinn verður jólaskiptimarkaður í bókasafninu. Þar geta allir mætt með notuð (en vel farin) leikföng, 
spariföt og tekið sér nýja/notaða hluti heim í staðinn 
 
Palli og Monika fimmtudaginn 5 desember kl. 20.00: Stapi/hljómahöll 
Þeir sem hafa farið á tónleika með Palla og Moniku, vita að hlustandinn kemur út betri maður á eftir. 
 
Jólasögustund með Höllu Karen Laugardaginn 07 desember kl. 11:30-12:00  
Jólasögustund þar sem Halla Karen les og syngur á jólalegu nótunum. 
 
Jólatrésskemmtun Sunnudagur 8. desember kl. 14.00-15.00: Duus Safnahús 
Jólatrésskemmtun í stíl við þær sem voru haldnar í Bryggjuhúsi Duus fyrir 100 árum.  Sungið og dansað 
í kringum jólatré, íslenskur jólasveinn og eitthvað gott í kramarhúsi. 
 
Ari Eldjárn fimmtudaginn 19 desember kl. 19.30: Stapi/Hljómahöll 
Í ár fer Ari Eldjárn á flakk með sýninguna Áramótaskop og verður hún sýnd í Hljómahöll 19. desember. 
 
Mazowsze á Íslandi miðvikudaginn 18 desember kl. 20.00: Stapi/Hljómahöll 
Hinn frægi pólski þjóðlagahópur Mazowsze heldur tónleika í Hljómahöll - Rokksafni Íslands 
miðvikudaginn 18. desember kl. 20:00. Á efnisskrá eru Jólalög og jólasálmar. Ókeypis aðgangur 
 
Þrettándagleði mánudaginn 6. janúar kl. 17.00: Hátíðarsvæði við Hafnargötu 12 
Þrumandi þrettándagleði. Blysför frá Myllubakkaskóla, gengið að hátíðarsvæði við Hafnargötu í fylgd 
álfa og púka þar sem Grýla gamla tekur á móti gestum. Brenna og flugeldasýning og heitt kakó og 
piparkökur til að halda hita á mannskapnum. 
 
 
 


