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INFORMATIONSMØDE OM TESTAMENTE OG ARV

I de seneste år har SOS Børnebyerne modtaget i gennemsnit 25 millioner kr. om året fra dans-
kere, som har valgt at skænke en del eller hele deres arv til os. Arv udgør således en betydelig 
del af SOS Børnebyernes samlede indtægter. Mange danskere skriver ikke testamente, og derfor 
ender deres arv ikke der, hvor den var tiltænkt. Uden et testamente bliver arven nemlig fordelt 
efter arveloven. Med et testamente kan man selv være med til at beslutte, hvor ens sidste gave 
ender. Som humanitær organisation er SOS Børnebyerne fritaget for at betale boafgift (tidligere 
arveafgift), og arv til os går derfor ubeskåret til vores arbejde ude i verden. Vi oplever, at flere og 
flere danskere henvender sig til os, fordi de ønsker at høre om muligheden for at betænke SOS 
Børnebyerne i deres testamente, og her er SOS-frivillige vigtige for at få budskabet ud.  

SOS Børnebyernes frivillige har udvist interesse for arveområdet og for at være med til at sprede 
budskabet. Flere frivillige har allerede haft succes med at afholde informationsmøder om testa-
mente og arv rundt om i landet. Vi har samlet erfaringer og gode råd til afholdelse af et sådant 
arve-informationsmøde her.

HVAD ER ET ARVE-INFORMATIONSMØDE? 

Et arve-informationsmøde er et møde, der arrangeres og afholdes af frivillige i lokalområdet i tæt 
samarbejde med kontoret. Mødet varer cirka 2 timer. Først er der et kort oplæg om SOS Børne-
byernes arbejde, efterfulgt af et oplæg af en lokal advokat, som fortæller om de gældende regler 
for oprettelse af testamente og fordeling af arv, herunder fordele ved at betænke en velgørende 
organisation.

HVEM GØR HVAD?

Mødet planlægges sammen med SOS-kontoret, der hjælper med annoncering og udsendelse af 
invitationer til faddere og fastgivere. De frivillige finder lokaler og laver aftale med en lokal advo- 
kat. Læs mere på næste side. 
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HVORDAN KOMMER JEG I GANG?
 
Tag kontakt til en lokal advokat 
 » Advokaten skal være specialiseret i arveretslige forhold
 » Advokaten skal stille gratis op til informationsmødet
 » SOS Børnebyerne betaler for oprettelse af et testamente, hvis vi betænkes i testamentet. 

Oprettelsen må maksimalt koste 5.000 kr. Advokaten fremsender faktura og kopi af notar- 
påtegnet testamente til SOS-kontoret (sendes til Mette Amtoft, mam@sosbornebyerne.dk)

Som udgangspunkt er der ikke noget minimumsbeløb for testamenter, dog skal advokaten være 
opmærksom på følgende:   
 » Hvis SOS Børnebyerne skal løfte boafgiften, skal fordelingen være 70/30% (30% til SOS 

Børnebyerne)
 » Hvis der testamenteres et legat, skal det minimum dække advokatens honorar
 » Arven til SOS Børnebyerne skal anvendes til uddeling og således ikke indgå i de bundne 

kapitalaktiver
 » SOS Børnebyerne skal modtage en kopi af det samlede testamente incl. notar påtegning

Find et lokale
 » Der skal være plads til ca. 25 personer
 » Lokalet skal stilles gratis til rådighed
 » Erfaringen viser, at det er bedst at afholde mødet om eftermiddagen, på en hverdag
 » Det er en god idé at afholde mødet i en lokal ”institution”, f.eks. bibliotek, medborgerhus, 

ældrecenter, frivillighus mv.

Informer SOS-kontoret vedrørende invitation – senest 4 uger før afholdelse af mødet
 » Navn og adresse på mødestedet
 » Dato og tidspunkt for afholdelse af mødet
 » Telefonnummer på kontaktperson (tilmelding)
 » Frist for tilmelding
 » Navn på advokaten, som deltager på mødet
 » Logo fra advokat i højtopløseligt format til brug på invitationerne
 » Hvilke postnumre vi skal sende invitationen til. Vi udvælger ca. 300-400 personer i de øn-

skede postnumre, som modtager et brev med information om mødet, samt vores arvepixibog

Annoncering
Erfaring fra tidligere møder viser, at flertallet af dem, som møder op, har læst om mødet via lokal 
annoncering (lokalavis, hjemmeside, flyers osv.). Der er altså mange ud over vore egne støtter, 
som har interesse i at høre mere om arv og testamente. Så spred budskabet bredt: 

 » Annonce i lokalavisen: SOS-kontoret har en annonceskabelon, som kan bruges til lokala-
visen. SOS-kontoret betaler for og sørger for at indrykke annoncen. Send navn på den lokala-
vis, hvor annoncen ønskes indrykket (min. 4 uger i forvejen).

 » Pressemeddelelse i lokalavis: SOS-kontoret har også en presseskabelon, som vi sender til 
den lokalavis, hvor der er indgået aftale om annoncering. Vi sender først forslaget til jer, så I 
har mulighed for at indsætte et citat. Erfaring viser, at der er stor sandsynlighed for, at avisen 
tager pressemeddelelsen, når vi betaler for en annonce.
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 » Flyers: Hvis I har et arrangement i ugerne op til 
arvemødet, er det en rigtig god idé at medbringe 
flyers til uddeling. På kontoret har vi en skabelon til 
flyvers, som er identisk med annoncen og invitatio-
nen til faddere og fastgivere. I kan bestille flyers på 
kontoret. Husk at bestille i god tid, gerne 2-3 uger 
før de skal bruges.

 » Hjemmeside, nyhedsbrev og medlemsblad: Hvis 
stedet, hvor mødet afholdes, har en hjemmeside, et 
nyhedsbrev eller et medlemsblad, så spørg, om der 
er mulighed for annoncering her. Send kontaktinfor-
mation til kontoret, så sender vi annoncen direkte.  

 » Facebook: Husk også at bruge Facebook til annon-
cering – både jeres egen, lokalgruppens og stedet, 
hvor mødet afholdes. Kontakt kontoret, så frem-
sender vi annonce til digitalt brug til jer.

Selve mødet
 » Varighed ca. 2 timer 
 » Servering af kaffe og kage (hvis muligt)
 » Frivillig: Kort oplæg om SOS Børnebyernes arbejde
 » Advokat: Oplæg om de gældende regler for oprettelse af testamente og fordeling af arv, 

herunder fordele ved at betænke en velgørende organisation
 » Medbring roll-ups, arvepixibøger og visitkort

Efter mødet
 » Skriv ind og fortæl os, hvordan mødet gik
 » Vi deler dine erfaringer i ugens ”Fredagshilsen”
 » Fremsend en liste over mødedeltagere (navn og telefonnummer). Vi bruger blot informa-

tionerne til at se, hvem der kommer til møderne – er det faddere, støtter eller nogen vi ikke 
kender i forvejen? På den måde kan vi målrette vores annoncering. Vi bruger altså ikke 
oplysningerne til at kontakte folk efterfølgende. Så de kan trygt give deres kontaktdata til jer.

 » Vi informerer jer, hvis der efterfølgende kommer testamenter ind, som er udarbejdet af den 
advokat, der deltog på mødet

HJÆLP FRA SOS-KONTORET OG ARVEAMBASSADØR

 » Information og spørgsmål vedrørende invitation, annoncering og pressemeddelelse rettes  
til Mette Sandager Löhndorf, tlf. 33 73 02 37, msl@sosbornebyerne.dk  

 » Øvrig information og spørgsmål rettes til Charlotte Henriques, tlf. 33 73 02 43,  
ch@sosbornebyerne.dk  

 » Vores arveambassadør, Ulf Skjernovn, fra Halsnæs lokalgruppe har afholdt flere  
arvemøder, og står til rådighed med gode råd og erfaringer. Ulf Skjernov, tlf. 40 45 52 82,  
ulfdemeza@gmail.com


