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Momarken festivalen og vil bli arrangert annet hvert år.  
 

 Festivalen åpner for å vise fram Østfold fylke som en spirende kulturarena – innen 
mat, drikke og landbruk, men også dyrelivet, jakt og fiskemuligheter, samt andre 
kulturelle aspekter – som for eksempel musikk, dans, skuespill og håndarbeid mm. 

 
Festivalen vil bli en møteplass for alle generasjoner og være en pådriver for kreativitet, miljø 
og positiv samfunnsbygging. 
 
 

Velkommen til Momarken festival den 6. & 7. Juli 2013 
 
         

 

Området forvandles til en folkefest!  
 
Kom å bli kjent med mange dyr! Hopp i høyet, let etter 
skatter og lag herlige smoothies!  
 
Vi setter opp lavvo og lager et område for jakt og fiske med 
smaksprøver fra Østfolds spennende natur! 
 
Det blir konkurranser og mataktiviter, boktorg og utstillere.  
Meld deg på til kurs i forkant og gjør dagene til en lærerik og 

opplevelsesrik dag! 

Kom og opplev Østfolds mange kulturelle begivenheter – 

alene, eller sammen med venner og familie.  

 

Våre planlagte aktiviteter for 2013…Mat, dyr, opplevelser og trav! 
 

Familiefestivalen ønsker å tilby noe for enhver aldersgruppe: 

 God mat og nye smaksopplevelser 

 Tilby muligheten for å bli bedre kjent med Østfold som 
jordbruksfylke, bli kjent med dyr, samt jakt og fiskemuligheter 

 Nyte lokal kunst – som bøker, treverk, glass mm. 
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Litt historie…  
Momarken har siden 1600-tallet vært kjent som stedet for salg og bytte av varer.  Stedet ble også kjent 
for utagerende utskeielser på drikkefronten og det er sagt at kvinnene ofte måtte komme til markedet 
for å hente både mannen og kornet - som mannen hadde fått i oppdrag og hente med hjem. I disse 
dager er Momarken spesielt kjent for sine travløp – men også andre kulturarrangementer.  
 

 
Kommende aktiviteter på området:  
 
Travbanen 
Her vil det bli mulighet for traktorkjøring i tidsrommet før V75 begynner lørdagen og V5 på søndagen.  
 
Dyr, jakt & fiske 
I dette skogsområdet vil besøkende blant annet få muligheten til å ta del i en egen kanin festival og ri 
på ponni. Det vil bli utstillinger og mulighet til å bli kjent med både hest, ku, sau, griser m.m. Barna skal 
få hoppe i høyet, dra på skattejakt og få observere ørret på nært hold i festivalen sin egen fiskedam. 
Det vil bli spikkekurs, kurs i å lage bål og muligheter for øksekasting og å skyte med pil og bue. 
 
Det blir satt opp en Lavvo med ildsted og smaksmuligheter der besøkende kan få smake på både 
villsvin, bever og ørret.  
 
Aktiviteter & underholdning 
I dette området vil besøkende få mulighet til å delta i flere aktiviteter, som for eksempel sagway, ta 
traktorlappen, besøke vår Cowboylandsby med mulighet for å ride på okse m.m. Utover aktivitetene vil 
det være flere utstillere og en scene med musikkinnslag og konkurranser.  
 
Marked, kunst & bytte  
Dette hallområdet har vi delt inn fra A til G. Hallene vil være en arena for salg av varer – eksempelvis 
kunst og håndtverk, lokale produsenter og grundere som ønsker å vise frem eller sjekke markedet for 
sine ideer og produkter, antikviteter og barnas byttemarked. Utover dette vil vi blant annet ha et 
bokmarked og utstillinger.   
 
Mat, kurs & bondens torg 
Havnehagen er en perle av et uteområdet for å nyte godt mat og drikke. Her vil det bli servert 
varmmat for de som ønsker seg en god lunsj eller middag. Inne på området vil det også bli sitteplasser 
og musikkinnslag.  Nærliggende bygninger vil bli benyttet som kurslokaler for familier og barn.  
 
I området mellom Havnehagen og område C vil det bli flere sitteplasser, samt at det blir flere hyggelige 
sittemuligheter inne i "Hallområde G".  Området vil bli utsmykket med naturbilder fra Østfold og på 
den måten bidra til økt oppmerksomhet rundt fylkets flotte natur.   
 
Til venstre for Havnehagen vil vi sørge for et hyggelige sitte område der besøkende kan ta seg en pause 
og samtidig få med seg underholdning fra scenen mens de nyter god mat og drikke.  
 
Mellom Havnehagen og hovedinngangen til festivalen vil publikum bli møtt med "bondens torg" hvor 
det blir salg av råvarer og andre lokale produkter.   
 
 
Kurs og konkurranser 
I forbindelse med årets festival vil det bli en rekke kurs og konkurranser for store og små. Flere av 
kursene vil trenge påmelding blant annet på grunn av plassmuligheter. Når kursene og konkurransene 
er avklart vil all informasjon bli lagt ut på vår nettside.  
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Dersom du har noen henvendelser i forbindelse med årets festival – vennligst kontakt oss via vår 
nettside www.momarkemfesivalen.no 
 
Festivalen sine sponsorer per dags dato er:  
Rikstoto A/S og Terra sparebankene i indre Østfold 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kart over området: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aud Marit Eriksen, prosjektleder: Vi vil jobbe 
med en trend som går over hele landet – 
med mat, smak og lokale råvarer – i spedd 
underholdning, dyr og landbruksmaskiner. 
«Fra jord til bord». 
 
Erik Unaas, ordfører: Momarken er Eidsberg 
og kanskje Indre Østfolds aller beste 
varemerke. Topp at dette nå utvikles med 
enda flere aktiviteter. 
 
Kjeld Henning Sandem, markedssjef: Vi skal 
skape masse aktivitet for barn og familier.  
 

Vi jobber med å lage et morsomt 

innbydende kart for besøkende, 

- og et detaljert kart for 

kommende utstillere, selgere og 

deltakere. 
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Kontaktinformasjon:  
E-post: www.momarkenfestivalen.no 
 
Prosjektleder: 
Aud Marit Eriksen  
Mobil 9323 0612  
e-post: audmarit@momarkenfestivalen.no 
 
Prosjektmedarbeider: 
Marianne Heen  
Mobil 9741 7064  
e-post: marianne@momarkenfestivalen.no 
 
 
Involverte aktører: 
Momarken Travbane A/S, Østfold landbruksselskap, Eidsberg Kommune og Reiseliv Indre Østfold. 
 
Styringsgruppen:  
Knut Ekhaugen, daglig leder Momarken travbane (leder ), 
Erik Unaas, ordfører Eidsberg kommune, 
Grete Flæsen Elgetun, Reiseliv Indre Østfold 
Ida Marie Ruud, Østfold landbruksselskap  
Kjeld Henning Sandem, markedssjef Momarken Travbane 
 

          


