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5-10. desember 
Umhverfisvæn jól. Þrír viðburðir þar sem hægt er að búa til jólagjafir og skiptast á notuðum 
leikföngum, barnabókum og sparifötum.

Jólasögustund með Höllu Karen kl.11.30. Halla Karen 
segir sögur af Grýlu og gömlu jólasveinunum ásamt því að 
syngja hin ýmsu jólalög sem börnin geta sungið með.

Heimskonur/Women of the World. 
Hittast í kaffispjalli á Ráðhúskaffi kl. 12.00-14.00 Börn 

5. desember/fimmtudagur
Umhverfisvæn jól.  
Jólaskiptimarkaður 
Bókasafnsins.
kl. 16.00- 20.00 Gerum 
jólin umhverfisvænni og 
skiptumst á leikföngum, 
barnabókum og fötum. 

Aðfangadagur LOKAÐ
Jóladagur LOKAÐ
Annar í jólum LOKAÐ
Gamlársdagur LOKAÐ
Nýársdagur LOKAÐ

Lokanir um hátíðarnar

1-12. desember
Aukinn opnunartími í Bókasafni Reykjanesbæjar fyrir námsmenn í próflestri. 

2. desember/mánudagur
Benedikt Máni  opnar sýningu 
í Bókasafni Reykjanesbæjar á 
Jólasveinum sem skornir eru út í við. 

2. desember/mánudagur
Prjónahlýja  kl 16.00-18.00

5. desember/fimmtudagur
Umhverfisvæn jól.  
innpökkunarstöð Bókasafnsins. 
Bæjarbúar geta komið og pakkað 
inn jólagjöfunum úr ýmsum pappír 
sem til fellur í Bókasafninu. Einnig 
verður hægt að sauma sinn eigin 
fjölnota jólapoka á staðnum. 

3-16. desember
Bréf til bjargar lífi. Bréfamaraþon Amnesty International. 

7. desember/laugardagur

17. desember/þriðjudagur
Leshringur Bókasafns Reykjanesbæjar  hittist kl. 20.00 
og ræðir bókina Aðventa eftir Gunnar Gunnarsson einnig verður 
umræða um þær bækur sem verið er að lesa í jólabókaflóðinu. 

Spilum saman. 
Laugardagar eru 
fjölskyldudagar í 
bókasafninu. Ýmis konar 
borðspil eru dregin fram 
og fjölskyldan hvött til að 
spila saman.

Ævintýrið um 
norðurljósin kl.11.30.  
Alexandra Chernyshova 
sópransöngkona, tónskáld 
og kennari kemur og 
les upp úr bókinni sinni 
Ævintýrið um norðurljósin 
og syngur nokkur lög. 

14. desember/laugardagur 


