
Magisk førjulsfest 
RANA: Mellom industrirør, trepaller og store kraner kan man ikke føle seg mer 
hjemme en hos MOMEK når de arrangerer sin årlige årsfest.
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– Dette var et ganske uvanlig festlokale, sier Øyvind Staveland fra Vamp når han først 
entrer scenen i MOMEKs lokaler i industriparken.

Magiske Vamp

Mens "månemannen" står høyt på himmelen ute og inne drar Vamp i gang årsfesten til 
MOMEK. Stemningen var god i det store industrilokalet allerede etter første låt.

Flere kjente låter som "Velkommen inn" og "Tir na noir" skapte virkelig god stemning. 
Dansegulvet fyltes fort og �ere veivet med armene og sang. Også låten "sommer i hekken" 
slo an selv om vi nærmer oss jul.

Samlet førjulsfest

Siv Tone Valrygg, Helen Fagernes og Siv Hilde Knutsen fra Zikk-Zaks koste seg sammen 
med resten av arbeidskollegene sine rundt et av langbordene.

– Nå koser vi oss veldig, her er halve bedriften samlet til fest, forteller Siv Hilde Knutsen.

Dette er jentenes første MOMEKs fest og de er storfornøyde så langt.

– Vi hadde et kosevorspiel på jobben før vi kom hit, men her var det jo virkelig bra, sier Siv 
Tone og retter seg mot venninnene.

Setter ansatte og involverte høyt

– Vamp spilte skikkelig bra og maten var helt utsøkt. Nå venter vi bare på at Publiners skal 
komme på scenen, forteller Helen Fagernes.

Jentene mener det er viktig med sosiale sammenkomster for bedriftene og at MOMEK gjør 
rett med å sette de ansatte, leverandører og involverte i bedriften virkelig høyt.

– Det styrker samholdet i bedriften, konstaterer de. Og med det begynner praten om 
julebordet som blir det neste for partygjengen. Praten går løst om tema og julemat, før de 
brått blir avbrutt av Publiners og hentes ned til bakken igjen. – Vi har et utrolig godt miljø 
fra før, men dette gjør det bare enda bedre avslutter Siv Hilde Knutsen.

Tapasbu�eten til Svein Jæger var det mange som lot bite i. Kylling, roastbi� reker og laks 
står på rekker og rad sammen med de sultne arbeiderne. Rundt halv elleve entret Publin-
ers scenen til stor jubel fra et feststemt publikum. Kvelden ble avsluttet i halv ett tiden, og 
folk kunne vende hjem etter enda en vellykket MOMEK-fest.


