med håb
Arv og testamente

Gaver;
Arv og
testamente
En arv til Luthersk Mission er en gave til udbredelse
af evangeliet

Et testamente giver orden og klarhed for de efterladte.

Arv og
testamente
Et testamente kan til enhver tid ændres

Luthersk Mission - med håb
Det er muligt at støtte Luthersk Mission (LM) i et testamente. Har Guds ord betydet
meget i dit liv, så kan du med et testamente være med til at skabe rammer og mulighed
for, at det gives videre til mennesker, så det får den samme betydning for dem. Sådan kan
selv et mindre beløb få en værdi, der har evighedsbetydning.
En testamentarisk gave til LM er en gave til et arbejde, som kendetegnes ved:
• glæde over frelsen i Jesus Kristus
• tillid til Guds ord
• kærlighed til mennesker
• forventning om Jesu genkomst

Hvad og hvorfor?
Et testamente er et dokument, som udtrykker, hvordan du ønsker, at dine værdier skal
fordeles efter dig. Er du enlig, kan du bestemme frit over hele formuen. Har du ægtefælle
og børn, gælder det for en del af formuen.
Et testamente indeholder ofte ønsker vedrørende begravelse og gravsted, indbo, legater,
formuen i øvrigt (penge, hus, værdipapirer m.v.) samt behandling af boet. Et legat er et
fast beløb til en person eller organisation.
Hvis du ikke har familie eller har oprettet testamente, tilfalder din formue staten.
Det giver tryghed at få oprettet et testamente, mens du er i stand til det, og det giver
orden og klarhed for de efterladte, når arven skal fordeles.

Hvordan?
Det er valgfrit, om du selv vil skrive dit testamente, eller du vil søge hjælp hos andre. Du
kan få hjælp hos en advokat eller for eksempel LM.
For at sikre den juridiske gyldighed skal testamentet underskrives og noteres på et
dommerkontor. Et testamente kan til enhver tid ændres, hvis dine ønsker eller forhold
ændrer sig. Det sker på samme måde, som man opretter et testamente.
Når testamentet er oprettet, har du fortsat fuld rådighed over din formue uden begrænsninger. Testamentet træder først i kraft ved din død og omfatter alene formuen til
den tid.

I praksis:
Når LM betænkes i et testamente, er vi meget gerne behjælpelig med udfærdigelsen af
testamentet – ligesom vi har mulighed for at inddrage vores advokat i processen. Dette
er gratis.
Du kan henvende dig til LM skriftligt, telefonisk, eller du kan få et uforpligtende besøg i
dit hjem. Alt sammen foregår naturligvis under fuld fortrolighed.
Herefter vil du modtage et forslag til testamente. Der kan selvfølgelig laves de tilretninger, som du ønsker. Det er afgørende, at det endelige testamente præcist udtrykker det,
du ønsker.

Henvendelse kan ske til:

Luthersk Mission
Att.: Økonomiafdelingen
Industrivænget 40
3400 Hillerød
tlf. 48 20 76 60
mail: dlm@dlm.dk

Velkommen til en uforpligtende samtale.

