
Kære alle 

  

Vi har i den sidste uges tid oplevet flere episoder hvor menighedsrådsmedlemmer eller andre har modtaget 
mails fra svindlere, der giver sig ud for at være katolsk præst og forsøgt at lokke gavekort eller pengebeløb 
ud af folk. 

Indtil videre har jeg kendskab til to sager hvor en person har udgivet sig for at være hhv. pater Julian 
Bodnar C.Ss.R. med e-mails sendt fra julianbodnar1(a)outlook.dk eller pastor Daniel Jimenez Raga med e-
mails sendt fra Daniel.katolsk(a)email.com. 

Desuden har der også været en sag, hvor der er blevet oprettet en falsk Facebookprofil for Biskop Czeslaw, 
som også har forsøgt at lokke penge ud af folk. 

  

Det har heldigvis været relativt nemt at gennemskue disse svindelnumre og jeg håber, at alle er 
opmærksomme på, hvordan man bedst undgår at blive svindlet. 

Hvis I får kendskab til sådanne svindlere, må I dog stadig gerne give bispekontoret besked, så vi evt. kan 
gøre noget ved det. 

  

Hvis man har adgang til awareness træning, er det en rigtig god måde til at få skærpet sine evner i at afsløre 
internetsvindel. 

  

  

Et par gode råd på farten: 

Generelt skal man overveje: 

Forventer jeg at modtage mailen, opkaldet eller beskeden - og er det realistisk, at nogen/personen vil 
kontakte mig med dette budskab? 

  

Råd til svindel via e-mail og sociale medier: 

1. Hvem har sendt mailen? Er domænenavnet stavet korrekt, og er afsender og modtager den samme e-
mailadresse. 

2. E-mailens ordlyd - Skal det gå hurtigt eller holdes hemmeligt, og står der noget om en bankkonto, du ikke 
kender, skal du være opmærksom. 

http://outlook.dk/
http://email.com/


3. Hold dig fra at logge ind på hjemmesider, der linkes til eller at downloade vedhæftede filer. Vigtigst af alt: 
Overfør ikke penge 

  

Råd til svindel ved telefonopkald: 

1. Hvem ringer - og hvor ringer personen fra? Selv om der i displayet på din telefon står, at din bank ringer, 
kan det stadig godt være en svindler. 

2. Bankoverførsel - Du skal være kritisk i det øjeblik, du skal overføre penge 

3. Baggrundstjek nummeret. Stemmer nummeret overens med numre fra firmaet, personen siger, de 
kommer fra. 

  

Med venlig hilsen og rigtig god uge 

  

Jacob A. Messerschmidt 

Sekretær 

 


