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________________________________________________________________________________ 

 

Pas på – svindlere i aktivitet! 

Nogen har udset sig Viborg Pilgrimscentrum som et sted, hvor de kan lave 

svindelnumre med andre mennesker. 

Indenfor de seneste dage har flere medlemmer af vores forening modtaget mails, 

som tilsyneladende kommer fra formanden. Afsenderens mail-adresse ligner en 

mail fra Steen, men er det ikke. Mail-

adressen ser sådan her ud: 

Steen.viborgpilgrimscentrum@outlook.com    

- og den er falsk!!  

I mail’en beder afsenderen om hjælp til 

indkøb af gavekort, fremsendelse af koder i 

forbindelse med gavekortene – og så lover 

man refusion af udlægget. 

I førte omgang troede jeg blot, at mail’en var sendt til medlemmer af bestyrelsen, 

men nu har jeg information om, at den også er sendt til andre i foreningen; derfor 

vælger jeg at informere bredt. 

Jeg vil sige, som politi, banker m.fl., at vi i Viborg Pilgrimscentrum aldrig ville 

bede foreningens medlemmer om økonomisk støtte på denne måde, så enhver 

henvendelse om økonomi, hjælp til indkøb m.m. skal I straks kassere. Det gælder 

dog ikke den årlige henvendelse vedr. opkrævning af kontingent. 

For en sikkerheds skyld har jeg ændret adgangskoden til min virkelige e-mail, og 

så håber jeg, at vi kan få fred til vores foreningsaktiviteter. 

 

En personlig beslutning 

Jeg udmeldte, som formand for Viborg Pilgrimscentrum, at jeg ikke længere 

ønskede at sidde i bestyrelsen for vores forening, og den besked offentliggjorde jeg 

i februar/marts 2022. 

I mellemtiden har vi arbejdet på at finde en person, som vil være den fremtidige 

formand og deltage i bestyrelsesarbejdet, men dette er ikke lykkedes. 

Derfor har jeg været i tænkeboks, og har nu besluttet at tage to år mere, og stiller 

derfor op til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen, som afholdes den 8. 
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marts 2023. Den efterfølgende konstituering af bestyrelsen må så på demokratisk 

vis afgøre, hvem der fremover skal være foreningens formand. 

 

Det er mit håb med denne beslutning, at der nu kan falde ro over foreningens 

indsats for pilgrimslivet i Viborg og omegn, så ingen går rundt med uro ved 

tanken om, hvad fremtiden bringer.  

 

 

Jeg håber tillige, at rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen den 8. marts kl. 

19.00, så vi i fællesskab kan tegne retningen for foreningens arbejde i det/de 

kommende år.  

 

 


