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Med over 32.000 kroner bakker virksomheden Fumac i Vinderup op om 
støtten til ukrainske flygtninge som følge af krigen i Ukraine 
 
Jan La Cour, 29-06-2022 

 
»7830 støtter Ukraine« blev straks sat i værk, da det stod klart, at Vinderup-
egnen - ligesom mange andre steder - ville få tilgang af flygtninge som følge af 
Ruslands invasion af Ukraine. 
 
En hurtig rundringning samlede en lang række foreninger fra den gamle 
Vinderup Kommune til hastemøde en søndag aften i Vinderup Hallerne. 
 
- Her fik vi med det samme lagt en slagplan for at støtte ukrainske flygtninge og 
herboende ukrainere, som stod klar til at hjælpe deres landsmænd, fortæller 
Rasmus Visholm Jensen, der på vegne af Vinderup Idrætsklub, hvor han er 
formand, er med i støttegruppen. 
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Økonomisk har »7830 støtter Ukraine« selv fået støtte fra mange sider, fra 
foreninger, virksomheder og private. Senest fra virksomheden, møbelfabrikken 
Fumac, der har doneret 32.400 til formålet. 
 
Forslaget om at støtte Ukraine kom fra fabriksejer Tommy Jensen, der mener, at 
Fumac havde en kærkommen lejlighed til at indsamle pengene med 
virksomhedens jubilæumsfest, hans eget jubilæum og runde fødselsdag. I alt blev 
der indsamlet 27.400 kroner - et beløb som Fumac efterfølgende hævede med 
5.000 kroner. 
 
- Vi synes, det er en god idé at støtte en gruppe, der støtter ukrainske flygtninge. 
Det vil vi gerne bakke op om, fastslår Tommy Jensen. 
 
Fumac har en lokalt bosat ukrainer ansat, men endnu ingen flygtninge fra landet. 
 
- Men vi er helt klart åben over for en ansættelse. Kompetencerne skal 
selvfølgelig være til stede, konstaterer Per Susgaard, direktør på Fumac gennem 
ni år. 
 
Der er omkring 20 flygtninge på Vinderup-egnen som følge af krigen i Ukraine, 
og tallet er stigende. 
 
»7830 støtter Ukraine« har haft flygtningene samlet til fælles info og for at 
fortælle om, hvad støttegruppen kan gøre for dem. 
 
Idrætslivet i Vinderup har således givet flygtningene mulighed for at benytte sig 
af de tilbud, som Vinderup Hallerne har, fortæller VIK-formand Rasmus Visholm 
Jensen, der på vegne af støttegruppen og som del af nedsatte indsamlingsgruppe 
modtog støttebeløbet fra Fumac. 
 
Ludmilla, som er ukrainer og bor i Vinderup, har for eksempel indsamlet tøj til 
sine landsmænd og er også behjælpelig, når flygtningene skal have hjælp til søge 
støttegruppens særlige pulje om penge - for det meste til mad og tøj. 
 
- Ukrainere er meget beskedne, så aktiviteten i puljen er ikke så stor, som vi 
havde troet. Uden at vide det kan årsagen være, at de herboende ukrainere er 
gode til at hjælpe, understreger Rasmus Visholm Jensen. 
 
»7830« har lige nu fokus på at støtte ukrainske flygtninge og herboende 
ukrainere, men der kunne også dukke et andet gennemgående tema op på et 
tidspunkt, påpeger VIK-formanden. 
- Man kan sagtens forestille sig, støttegruppen brugt til andre formål, 
konstaterer Rasmus Visholm Jensen. 
 


