18.-22. apríl 2018
Við hvetjum alla til að taka
virkan þátt og bjóðum gesti
og gangandi velkomna

Leitað var eftir tillögum og hugmyndum að dagskrá frá
íbúum og félagasamtökum og hér gefur að líta afraksturinn

MiDvikudagur 18. apríl
17:00 Bókmenntaganga á Selfossi. Bókabæirnir
Austanfjalls bjóða til göngu undir yfirskriftinni „Selfysskar
bókmenntir – olnbogabarn íslenskra bókmennta“. Lagt af
stað frá bókasafninu á Selfossi, allir velkomnir.
20:00 Afmælistónleikar í íþróttahúsinu IÐU á
Selfossi. Sveitarfélagið Árborg býður til afmælistónleika
í tilefni af 20 ára afmæli sveitarfélagsins. Farið í
tónlistarsöguferð um svæðið en fram koma m.a. Labbi í
Mánum, Hjördís Geirs ásamt stórsveit, Skítamórall, Ingó,
Karítas Harpa o.fl. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir
en frítt er á tónleikana.

Fimmtudagur 19. apríl
- Sumardagurinn fyrsti
09:00-18:00 Frítt fyrir börn í Sundhöll Selfoss. VEGABRÉF
10:00-15:00 Frítt fyrir börn í Sundlaug Stokkseyrar
VEGABRÉF

10:00-12:00 Opinn tími í íþróttahúsinu Baulu.
Fimleikadeild Umf. Selfoss með opin tíma fyrir fjölskylduna
að leika saman. VEGABRÉF
11:00 Selfosskirkja – Fjölskyldusamvera.
Uppskeruhátíð barnastarfs í Selfosskirkju. Á hátíðinni verður
kirkjubrall eða “Messy Church”. Föndrað og leikið á stöðvum
í kirkjunni. Grillaðar pylsur á eftir. VEGABRÉF
11:00-15:00 Litla leikhúsið við Sigtún – Opið hús.
Leikfélagar taka á móti gestum í vöfflukaffi. Leiðsögn um
húsið, myndir sýndar úr starfi félagsins og andlitsmálning
fyrir börnin. VEGABRÉF

11:00-15:00 Handverksskúrinn – Opið hús að
Eyrarvegi 3, efri hæð. Starfssemin kynnt og börnin geta
teiknað með krítum. Heitt á könnunni. VEGABRÉF
11:00-18:00 Veiðisafnið Stokkseyri. Páll Reynisson,
safnstjóri, segir ljóna- og lygasögur. Aðgangseyrir.
12:00-16:00 Bókasafnið á Selfossi – sýning í Listagjánni.
Ljósmyndasýningin „Miðbærinn – söguleg byggð“ eftir Magnús
Karel Hannesson á Eyrarbakka opnar. Kaffi og með því í boði
13:00 – 15:00 Davíð Art fyrir framan Bókasafnið
á Selfossi og býður gestum og gangandi að taka þátt í
listsköpun. VEGABRÉF
13:00 „Konur í íslenskum búningi“ – Selfosskirkja.
Kvenfélag Selfoss býður konum að koma í íslenskum
búningum og taka þátt í gjörningi. Guðbjörg Arnardóttir,
sóknarprestur ávarpar hópinn og síðan er hópnum ekið að
HSU og þaðan í Ráðhús Árborgar.
13:00 Sumardagurinn fyrsti – Skrúðganga.
Skátafélagið Fossbúar leiðir skrúðgöngu frá Tryggvatorgi
á móts við Ölfusárbrú, eftir Austurvegi, Reynivöllum,
Engjavegi og að Glaðheimum, Tryggvagötu 36 á Selfossi.
13:45-16:00 Hátíðardagskrá – Sumardagurinn
fyrsti. Skátafélagið Fossbúar býður upp á skátaverkefni
af ýmsu tag fyrir alla fjölskylduna. VEGABRÉF
13:00-18:00 Handverksmarkaður - Gallerý Gimli –
Stokkseyri. Í kjallaranum er fullt af fallegu og fjölbreyttu
handverki á góðu verði.
13:00-18:00 Draugasetrið – Álfa- og norðurljósasafnið
– Menningarverstöðinni Stokkseyri. Almenn opnun, kaffi
og vöfflur í boði. Aðgangseyrir.

20 ára

MIÐVIKUDAGINN 18. APRÍL KL. 20:00
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13:00-22:00 Ljósmyndasýning – Hótel Selfoss.
Blik-ljósmyndaklúbbur á Suðurlandi sýnir myndir frá
félögum. Þemað í sýningunni er „Allt frjálst“.
13:00 – 15:00 „Ratað um safn – ráfað í
tíma“ - Byggðasafn Árnesinga á Eyrarbakka.
Nýr ratleikur fyrir alla fjölskylduna í Húsinu,
Sjóminjasafninu og Kirkjubæ. Ókeypis aðgangur
og mæta skal við Húsið. VEGABRÉF
13:00-17:00 Kaffi Líf, Austurvegi 40 á Selfossi
- málverkasýning. Geðræktarmiðstöðin Batasetur
Suðurlands verður með opið hús og sýnir afrakstur
vetrarstarfsins í formi málverkasýningar.
14:00-16:00 Konubókastofan á
Eyrarbakka. Opið hús og sumarkaffi í
boði.

AFMÆLISTÓNLEIKAR
Sveitarfélagið Árborg býður til tónleika í IÐU
í tilefni af 20 ára afmæli sveitarfélagsins.
FRÍTT INN OG ALLIR VELKOMNIR

13:00-22:00 Myndlistarsýning – Hótel Selfoss. Sýning
félaga úr Myndlistarfélagi Árnesinga. Formleg opnun
sýningar kl. 17:00.

Labbi í Mánum, Hjördís Geirs og stórsveit,
Skítamórall, Ingó, Karitas Harpa o.fl.

14:00-18:00 Opnar vinnustofur
– Menningarverstöðinni Stokkseyri,
Hafnargötu 9. Elfar Guðni og Valgerður Þóra
Elfarsdóttir sýna í Svartakletti málverk, mosaic
og fleira.

15:00 „Við hyllum síungt kvenfélag“ – Ráðhús
Árborgar, 3.hæð. Kvenfélag Selfoss stendur fyrir opnu
málþingi. Fram koma Guðrún Hafsteinsdóttir, Bjarni
Harðarson og Sigrún Ásgeirsdóttir sem fer yfir sögu
kvenfélags Selfoss en félagið fagnar 70 ára
afmæli á árinu. Allir velkomnir.
17:00 Opnun
sýninga í Hótel Selfoss.
Myndlistarfélag Árnesinga og
Ljósmyndaklúbburinn Blik opna
sýningar félagsmanna í hótelinu.
Unglingakór Selfosskirkju syngur og
sumarlistamaður myndlistafélagsins
tilnefndur. Þemað í sýningu Blik þetta árið
er „Allt frjálst“.
18:00 Hópshlaupið á
Eyrarbakka. Hlaupið frá
Steinskoti. Skráning á staðnum.
VEGABRÉF

20:30 Karlakór Selfoss
– Vortónleikar í Selfosskirkju.
Fyrstu tónleikar kórsins í
vortónleikaröð hans. Aðrir tónleikar í
Selfosskirkju 24.apríl. Aðgangseyrir.
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17:00-20:00 Kaffi Líf, Austurvegi 40 á Selfossi
- málverkasýning. Geðræktarmiðstöðin Batasetur
Suðurlands verður með opið hús og sýnir afrakstur
vetrarstarfsins í formi málverkasýningar.
8:00 – 19:00 Bókasafnið á Selfossi – sýning í
Listagjánni. Ljósmyndasýningin „Miðbærinn – söguleg
byggð“ eftir Magnús Karel Hannesson á Eyrarbakka.
17:00–19:00 Vorverkin í garðinum - Bókasafnið á
Selfossi. Auður Ottesen mætir á bókasafnið og leiðbeinir
áhugasömum um matjurta- og kryddjurtarækt, sumarblómin
og gefur góð ráð fyrir garðræktina fyrir sumarið.

FOstudagur 20. apríl
06:30-21:30 Frítt fyrir börn í Sundhöll Selfoss
VEGABRÉF

16:30-20:30 Frítt fyrir börn í Sundlaug Stokkseyrar
VEGABRÉF

n Árbær sýnir í Krónunni
n Jötunheimar sýna í Bónus á Selfossi
n Hulduheimar sýna í Ráðhúsi Árborgar
n Álfheimar sýna hjá Sýslumanninum á Selfossi
n Brimver sýnir á Stað á Eyrarbakka
n Æskukot sýnir í Menningarverstöðinni á Stokkseyri

09:30-11:30 Söngur leikskólabarna í Árborg.
Elstu börnin gera víðreist og syngja á Eyrarbakka við
Dvalarheimilið Sólvelli kl.9:30, Stokkseyri við grunnskólann
um kl.10:00, í Grænumörk á Selfossi kl. 10:00 og í
framhaldinu á HSu. Hóparnir enda í Tryggvagarði á Selfossi
kl.11:00 og syngja fyrir gesti og gangandi.

hæfingarstöð. Öllum velkomið að koma og taka þátt í
vinnu. VEGABRÉF

10:00 – 12:00 „Hver er þetta?“ í litla salnum á Stað á
Eyrarbakka. Héraðsskjalasafn Árnesinga sýnir ljósmyndir
frá Eyrarbakka og Stokkseyri og óskar eftir aðstoð gesta
við að nafngreina fólk, staði og fleira á myndunum.
Starfsmaður skjalasafnsins varpar myndunum upp á
tjald. Allir velkomnir.

13:00-18:00 Handverksskúrinn – Opið hús að
Eyrarvegi 3, efri hæð. Starfssemin kynnt og börnin geta
teiknað með krítum. Heitt á könnunni. VEGABRÉF

11:00-18:00 Veiðisafnið Stokkseyri.
Páll Reynisson, safnstjóri, segir ljóna- og
lygasögur. Aðgangseyrir.
13:00-15:30 Enginn getur allt en allir geta
eitthvað „Vinna fyrir alla“- VISS á Selfossi,
Gagnheiði 39. Opið hús hjá VISS, vinnu- og
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Myndasýningar leikskólabarna

13:00-18:00 Handverksmarkaður - Gallerý Gimli –
Stokkseyri. Í kjallaranum er fullt af fallegu og fjölbreyttu
handverki á góðu verði.

13:00-18:00 Draugasetrið
– Álfa- og norðurljósasafnið –
Menningarverstöðinni Stokkseyri.
Almenn opnun, kaffi og vöfflur í
boði. Aðgangseyrir.
13:00-22:00 Myndlistarsýning
– Hótel Selfoss. Sýning félaga úr
Myndlistarfélagi Árnesinga.

13:00-22:00
Ljósmyndasýning – Hótel
Selfoss. Blik-ljósmyndaklúbbur
á Suðurlandi sýnir myndir frá
félögum. Þemað í sýningunni er „Allt
frjálst“.
14:00 – 16:00 Davíð Art fyrir framan Bókasafnið
á Selfossi og býður gestum og gangandi að taka þátt í
listsköpun. VEGABRÉF
14:00 – 17:00 „Árborg – sjáðu þetta“ - Byggðasafn
Árnesinga á Eyrarbakka - Í tilefni 20 ára afmælis
sameiningar Selfoss, Eyrarbakka, Stokkseyrar og
Sandvíkurhrepps í sveitarfélagið Árborg, drögum við fram í
dagsljósið kjörgrip hvers byggðarlags fyrir sig. Frítt inn.
14:00-18:00 Opnar vinnustofur –
Menningarverstöðinni Stokkseyri,
Hafnargötu 9. Elfar Guðni og Valgerður
Þóra Elfarsdóttir sýna í Svartakletti
málverk, mosaic og fleira.
16:00-18:00 Sandvíkurskóli
– Myndlistarfélag Árnesinga.
Opið hús að Bankavegi (gengið
inn sunnanmegin). Börn fá að prufa
listhæfileikana. VEGABRÉF

22:00 Tónleikar með Helga Björns og
Síðan skein sól Unplugged í Hvítahúsinu.
Þetta er í fyrsta sinn sem Sólin spilar á
unplugged tónleikum í Hvítahúsinu.
Spiluð lög sem fá ekki að heyrast eins
oft þegar rokkið er allsráðandi, en fá
að blómstra unplugged. Lög eins og
Ég stend á skýi, Kartöflur o.fl. í bland
við rokkaðri lög líkt og Nostalgía. Húsið
opnar kl. 21:00 og er miðaverð kr. 4.500
á midi.is.

Laugardagur 21. apríl
11:00 Grýlupottahlaup Umf.Selfoss. Hlaupið frá
Selfossvelli. Skráning á staðnum frá 10:30. VEGABRÉF
11:00 – 15:00 Bókasafnið á Selfossi – sýning í
Listagjánni. Ljósmyndasýningin „Miðbærinn – söguleg
byggð“ eftir Magnús Karel Hannesson á Eyrarbakka.
11:00 – 14:00 Davíð Art fyrir framan Bókasafnið á
Selfossi og býður gestum og gangandi að taka
þátt í listsköpun. VEGABRÉF
11:00-15:00 Handverksskúrinn
– Opið hús að Eyrarvegi 3, efri
hæð. Starfssemin kynnt og börnin
geta teiknað með krítum. Heitt á
könnunni. VEGABRÉF
11:00-18:00 Veiðisafnið
Stokkseyri. Páll Reynisson, safnstjóri,
segir ljóna- og lygasögur. Aðgangseyrir.
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12:00-18:00 Kaffi Gott – Hafnargötu 1 (Gimli),
Stokkseyri. Myndlistarsýning með verkum eftir Unni
Birgisdóttur.
13:00-15:00 Forritun og tækni fyrir börn í Bókasafninu
á Selfossi. Boðið upp á forritun fyrir krakka í Makey Makey,
sem er uppfinningartækni 21. aldarinnar. Makey Makey er
afar einföld forritun, þar sem hver sem er getur til dæmis
breytt ávöxtum í hljóðfæri, tengt þá við tölvur og spilað lag.
Leiðbeinendur frá Kóder verða á staðnum og aðstoða
börnin við forritunina. Frábært tækifæri fyrir alla
krakka á aldrinum 9-13 ára að fikta í forritun og
læra um leið spennandi tækni og hvað hægt er
að skapa með henni. VEGABRÉF
13:00-16:00 Kaffi Líf, Austurvegi 40 á
Selfossi - málverkasýning. Geðræktarmiðstöðin
Batasetur Suðurlands verður með opið hús og sýnir
afrakstur vetrarstarfsins í formi málverkasýningar.
13:00-17:00 Óðinshús á Eyrarbakka – Opið hús. Sverrir
Geirmundarson opnar vinnustofu sína fyrir gestum og er
með heitt á könnunni.
13:00-17:00 Sandvíkurskóli – Myndlistarfélag
Árnesinga. Opið hús að Bankavegi 3(gengið inn
sunnanmegin). Óskar Arnar Hilmarsson (Oggi) verður með
sýnikennslu í olíumálun og börn fá að prufa listhæfileikana.
Sýning á „Gallerý gangi“. VEGABRÉF
13:00-18:00 Handverksmarkaður - Gallerý Gimli –
Stokkseyri. Í kjallaranum er fullt af fallegu og fjölbreyttu
handverki á góðu verði.
13:00-18:00 Draugasetrið – Álfa- og
norðurljósasafnið – Menningarverstöðinni
Stokkseyri. Almenn opnun, kaffi og vöfflur í
boði. Aðgangseyrir.
13:00-22:00 Myndlistarsýning – Hótel
Selfoss. Sýning félaga úr Myndlistarfélagi
Árnesinga.
13:00-22:00 Ljósmyndasýning – Hótel Selfoss.
Blik-ljósmyndaklúbbur á Suðurlandi sýnir myndir frá
félögum. Þemað í sýningunni er „Allt frjálst“.
14:00-16:00 Konubókastofan á Eyrarbakka. Opið hús
og sumarkaffi í boði.
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14:00 – 16:00 Bókabæirnir austan fjalls opna skúrinn
á Eyrarbakka. Opið hús og hægt að kíkja í ljóð og kaffi.
14:00 – 17:00 „Árborg – sjáðu þetta“ - Byggðasafn
Árnesinga á Eyrarbakka - Í tilefni 20 ára afmælis sameiningar
Selfoss, Eyrarbakka, Stokkseyrar og Sandvíkurhrepps í
sveitarfélagið Árborg, drögum við fram í dagsljósið kjörgrip
hvers byggðarlags fyrir sig. Frítt inn.
14:00-18:00 Opnar vinnustofur –
Menningarverstöðinni Stokkseyri,
Hafnargötu 9. Elfar Guðni og
Valgerður Þóra Elfarsdóttir sýna
í Svartakletti málverk, mosaic
og fleira.
15:00 Dýrasögur í Bókakaffinu
á Selfossi. Lesið úr nýjum bókum þar
sem sagt er frá dýrum og yfirburðum
þeirra. Menn og húsdýr í gæslu eigenda sinna
hjartanlega velkomin.
15:00 „Árborg í 20 ár“ - Opnun ljósmyndasýningar
í Sundhöll Selfoss – Í tilefni af 20 ára afmæli
Sveitarfélagsins Árborgar verður ljósmyndasýning um
mannlífið í Árborg opnuð í Sundhöll Selfoss. Magnús
Hlynur Hreiðarsson tók saman ljósmyndirnar en
sýningin verður opin fram eftir afmælisárinu. Boðið
verður til veglegrar afmælisveislu og spila m.a. félagar
í Harmonikkufélagi Selfoss og Ingó Tóta nokkur hugljúf
lög á sundlaugarbakkanum. Kaffi og afmæliskaka í boði.
17:00 Egill Ólafsson og Jónas Þórir í
Stokkseyrarkirkju. Hugljúfir tónleikar þar
sem félagarnir Egill Ólafsson og Jónas
Þórir, organisti, flytja okkur fjölbreytta
tónlist. Þar á meðal verða þekkt lög Egils,
sem og gospel, blús og ballöður í bland
við sögur Egils frá glæstum ferli. Frítt inn.
20:30 – 23:00 Kommóðumyndir í Rauða
húsinu á Eyrarbakka. Það er ýmislegt sem tínist til þegar
farið er að gramsa í gömlum kommóðuskúffum. Magnús
Karel dregur fram úr konfektkössum og möppum eldri
myndir með umhverfi og fólki af Bakkanum. Það verður létt
stemmning og mikið fjör, enda Vor í Árborg.

Sunnudagur 22. apríl
10:00 Ingólfsfjall – fjallganga – leiðsögn.
Félagar úr Björgunarfélagi Árborgar ganga með
gesti á Ingólfsfjall. Mæting við námuna. Kakó og
kleinur að lokinni göngu. VEGABRÉF
11:00-12:00 Skák – Fischersetrinu á Selfossi.
Skákfélag Selfoss og nágrennis kynnir skákíþróttina
í Fischersetrinu að Austurvegi 21. VEGABRÉF
12:00 Vorhátíð í Stokkseyrarkirkju – Uppskeruhátíð
barnastarfs í Eyrarbakkaprestakalli. Helgistund, ratleikur
og grillaðar pylsur á eftir. Allir velkomnir
11:-18:00 Veiðisafnið Stokkseyri. Páll Reynisson,
safnstjóri, segir ljóna- og lygasögur. Aðgangseyrir.
12:00-18:00 Kaffi Gott – Hafnargötu 1 (Gimli),
Stokkseyri. Myndlistarsýning með verkum eftir Unni
Birgisdóttur.
13:00-17:00 Óðinshús á Eyrarbakka – Opið hús. Sverrir
Geirmundarson opnar vinnustofu sína fyrir gestum og
er með heitt á könnunni.
13:00-18:00 Handverksmarkaður - Gallerý
Gimli – Stokkseyri. Í kjallaranum er fullt af
fallegu og fjölbreyttu handverki á góðu verði.
13:00-18:00 Draugasetrið – Álfa- og
norðurljósasafnið – Menningarverstöðinni
Stokkseyri. Almenn opnun, kaffi og vöfflur í
boði. Aðgangseyrir.

13:00-22:00 Myndlistarsýning
– Hótel Selfoss. Sýning félaga úr
Myndlistarfélagi Árnesinga.
13:00-22:00 Ljósmyndasýning
– Hótel Selfoss. Blikljósmyndaklúbbur á Suðurlandi
sýnir myndir frá félögum. Þemað í
sýningunni er „Allt frjálst“.
14:00-16:00 Konubókastofan á Eyrarbakka.
Opið hús og sumarkaffi í boði.
14:00 – 17:00 „Árborg – sjáðu þetta“ - Byggðasafn
Árnesinga á Eyrarbakka - Í tilefni 20 ára afmælis
sameiningar Selfoss, Eyrarbakka, Stokkseyrar og
Sandvíkurhrepps í sveitarfélagið Árborg, drögum við fram í
dagsljósið kjörgrip hvers byggðarlags fyrir sig. Frítt inn.
14:00-18:00 Opnar vinnustofur –
Menningarverstöðinni Stokkseyri, Hafnargötu 9. Elfar
Guðni og Valgerður Þóra Elfarsdóttir sýna í Svartakletti
málverk, mosaic og fleira.
16:00 Fuglatónleikar í
sal gamla frystihúsins á
Eyrarbakka. Bakkastofa
með þau Valgeir Guðjóns og
Ástu Kristrúnu í fararbroddi
standa fyrir fjölskylduvænum
fuglatónleikum. Frítt inn fyrir
börn á öllum aldri.
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Gaman saman

sem fjolskylda
Fjölskylduleikurinn “Gaman saman sem fjölskylda” er nú haldinn í ellefta sinn hér í
Árborg dagana 19. - 22. apríl sem sérstakur hluti af menningarhátíðinni Vor í Árborg.
Fjölskylduleikurinn er stimpilleikur sem er ætlað að auka samverutíma fjölskyldunnar en allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Yfirskrift fjölskylduleiksins er
“Gaman saman sem fjölskylda” og eru fjölskyldur í Árborg hvattar til að nýta sér
þessa daga til að eiga ánægjulegar samverustundir.

Sundferð

Opnunartími sundlauga
Árborgar. Selfoss og Stokkseyri

Bókasafn - málun

Fim.13-15, fös. 14-16 og lau. 11 - 14
Bókasafn Árborgar

Hópshlaupið

Fim kl.18:00
Steinskot Eyrarbakka

Handverksskúrinn

Fim. og lau.. kl. 11 - 15 og fös. 13-18
Eyravegi 3, 2.hæð

Skátaþrautir

Fim. 13:45 - 16
Glaðheimar, Tryggvagata

Dagskráin er fjölbreytt og skemmtilega en hún er þátttakendum að kostnaðarlausu.
Ættu allar fjölskyldur að geta fundið eitthvað skemmtilegt til að gera saman. Fjölskylduleikurinn er hluti af Vori í Árborg en tilvalið er fyrir fjölskylduna að fara saman
á fjölmarga viðburði sem ekki eru skráðir á vegabréfið.

Opinn fimleikatími

Hvert heimili í Árborg fær sent eitt vegabréf með dagskrá hátíðarinnar en vegabréf
verða líka send heim með yngri deildum grunnskóla Árborgar. Á hverjum viðburði í
leiknum verður einnig hægt að nálgast vegabréf svo öll börnin í fjölskyldunni geta
tekið þátt. Fyrir hvern dagskrárlið sem fjölskyldan tekur þátt í fær hún stimpil í
vegabréfið/in. Þeir sem skila inn vegabréfi með 7 eða fleiri staðfestum viðburðum
eiga möguleika á veglegum vinningum. Allir sem skila inn vegabréfi eiga að auki
möguleika á aukavinningum.

Fim. kl. 13-15
Byggðasafnið Eyrarbakka

Tekið verður á móti útfylltum vegabréfum í bókasafninu á Selfossi, Sundhöll Selfoss
og þjónustuveri Árborgar, Ráðhúsinu. Skilafrestur er til 30.apríl nk.

Góða skemmtun, Sveitarfélagið Árborg
Nafn:

Fim. kl. 10-12
Íþróttahúsið Baula, Selfossi

Ratleikur
Myndlist

Fös. 16-18 og lau. 13-17
Sandvíkurskóli, Selfossi

Vinna fyrir alla - VISS
Fös. 13 - 15:30.
VISS, Gagnheiði 39

Grýlupottahlaup
Lau. kl.11
Selfossvöllur

Leikfélagið

Sími:

Fim. kl. 11 - 15
Leikhúsið v. Sigtún

Netfang:

Skákkynning
Sun. Kl. 11-12
Fischersetrið

Ingólfsfjall/ganga
Sun. kl. 10:00
Við námurnar

Fjölskyldusamvera
Fim. kl. 11:00
Selfosskirkja

Forritun

18.-22. apríl 2017

Lau. kl. 13-15:00
Bókasafn Árborgar

