
 

 

 

 

 

 

 

 Sikken dejlig 8. marts vi havde på Fanø. Det var en FED 

eftermiddag! Den blev som vi ønskede – hyggelig, rar, lidt alvor 

indimellem, noget om kvinder før og nu både i Danmark og fjerne 

lande. Trods vind og regn fik vi hentet vand ved SuperBrugsens 

udendørs vandhane – 22 liter. Til at lave kaffe the, til drikkevand, 

suppe og skylle tallerkener af. Og det rakte til alt det. Der var 

sågar 2 liter i overskud!! En 30 stykker havde fundet vej op til 

Fanø Hallens Cafeteria denne søndag eftermiddag. Der var et 

overdådigt kagebord. Wauw – en kreativitet der var blevet udvist. 

Tusind tak. Og der kom også penge i den lyserøde kagegris 

(overskuddet af eftermiddagen går dels til Walking for Water og 

til at holde en 8. marts i 2021). Inken fra De Utrolige passede 

børnehjørnet, hvor der blev klippet og klistret. Alle de flotte ting 

er nu i opbevaring og bliver brugt næste år. Der blev sunget fra 

vort lille sanghæfte – tak til Helge Leonhardt for at 

akkompagnere. Tak til Jens Peder Hvolby for at fortælle historien 

Bag sangen Fanø O Fanø og hvordan sangens forfatter Henriette 

Nielsen bare blev fejet af vejen. Tak til FSTB (Foreningen til Støtte 

for Transkønnede Børn) for at sende en videohilsen. Tak til 



Charlie Uldahl Christensen der fortalte om sit projekt Walking for 

Water. Kort fortalt: at skaffe penge til brønde i visse byer i Afrika. 

Så befolkningen har rent vand og kvinder og børn bliver fri for at 

bruge en stor del af deres dag på at hente nogenlunde rent vand. 

Så var der også en urpremiere (Ragnhild elsker urpremierer ved 

arrangementer hun står som en del af): Nemlig Ladyband AllStars 

Las Alternativistas, med “Du er ikke alene” af Sebastian. Hele 

dagen var Ole fotograf der (Ole V. Wagner fra København) og han 

tog en masse vildt dejlige fotos. Dem kan i se på vor hjemmeside 

www.fanoe8marts.dk og vor Facebookside Fanøs 8. marts – Ja til 

Kvindekraft. Og uden de fantastiske hjælpere kunne sådan en 

eftermiddag slet ikke lade sig gøre – Rebecca Sandø, Carina Elver 

Jensen, Pernille Toft Bak og Rikke Lunding Iversen: I er guld 

værd!!!!!!!! Kulturelt Samråd støttede os økonomisk, Charlotte 

fra Spar tak også til dig, Club Fanø donerede tingene til 

Kagedystvinderne, Frk. Aafeldts Krimkramserier de små gaver til 

hjælperne. Uden bil og ting der skal flyttes  

frem og tilbage sådan en dag – den er en svær opgave. Så er det 

heldigt Susanne og Mike Pressler hjalp os. Tusind tak for det. For 

os arrangører var det bare en helt igennem god dag. Og vi har 

allerede planer for næste år. Det bliver et aftenarrangement. Det 

er jo en mandag. Med fællessang og -spisning (suppe igen, det er 

en god tradition) Tak for i år! (Og kom gerne med i vores 

hyggelige facebookgruppe “Fanøs 8.marts - diskussionsforum”, 

dem der har lyst til det). Venlige hilsner fra Fanøs 8. marts / Allan 

Buch Nielsen, Lene Kaltwasser og Ragnhild Kallehauge 


