INFORMATIONSMØDE OM
TESTAMENTE OG ARV
SOS Børnebyerne har i de sidste 6 år modtaget 30 mio. kr. i gennemsnit om året fra danskere, 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 testamente og arv rundt om i
landet. Vi har samlet erfaringer og gode råd til afholdelse af et sådant arveinformationsmøde her.

Hvad er et informationsmøde om testamente og arv?
Det 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 Børnebyernes 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 og hjælp fra kontoret
Mødet planlægges sammen med SOS-kontoret, der hjælper med annoncering. De frivillige finder lokaler og
laver aftale med en lokal advokat. Læs mere på næste side om, hvordan vi sammen får stablet et møde på
benene.
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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 notarpåtegnet testamente til
SOS-kontoret (sendes til Mette Amtoft, mam@sosbornebyerne.dk)
Find et lokale
» Der skal være plads til ca. 25 personer
» Erfaringen viser, at det er bedst at afholde mødet om eftermiddagen, på en hverdag, og ikke i sommermånederne
» Det er en god idé at afholde mødet i en lokal ”institution”, f.eks. bibliotek, medborgerhus, ældrecenter,
frivillighus mv.
Send praktisk information til kontoret – senest 5 uger før afholdelse af mødet
Vi har brug for nedenstående oplysninger til udarbejdelse af annonce mv.:
» Navn og adresse på mødestedet
» Dato og tidspunkt for afholdelse af mødet
» Telefonnummer og e-mail til kontaktperson (til brug ved tilmelding)
» Frist for tilmelding
» Navn på advokaten
» Logo fra advokat i højtopløseligt format
Annoncering
Erfaring fra tidligere møder viser, at desto mere budskabet spredes via annoncering (lokalavis, hjemmeside,
flyers, Facebook osv.), desto flere møder op.
» Annonce: kontoret indrykker en annonce i
lokalavisen.
» Flyers: hvis I har et arrangement i ugerne op til
arvemødet, er det en god idé at medbringe flyers
til uddeling. Hæng også gerne op rundt omkring
i lokalområdet. Husk at bestille dem på kontoret i
god tid, gerne 4 uger før de skal bruges.
» Spred budskabet: Hvis stedet, hvor mødet afholdes, har en hjemmeside, et nyhedsbrev eller et
medlemsblad, så spørg, om der er mulighed for
annoncering her. Send kontaktinformation til kontoret, så sender vi annoncen direkte.
» Facebook: Kontoret indrykker en Facebook
annonce målrettet personer i lokalområdet. Husk
også selv at bruge Facebook til annoncering –
både jeres egen, lokalgruppens og stedet, hvor
mødet afholdes. Vi sender den digitale annonce
til jer.

Avisannonce

INFORMATIONSMØDE OM
TESTAMENTE OG ARV
Har du taget stilling til, hvad der skal ske med
din arv den dag, du ikke er her længere?

Frivillige fra Herning lokalgruppe vil kort
fortælle om SOS Børnebyernes arbejde.

Mange danskere tror, at den danske arvelov
sikrer dem og deres familie godt. Men fordelingen efter arveloven dækker ikke alle familiers
behov, og selv helt almindelige kernefamilier
kan have brug for et testamente.

TID OG STED:

Andre er i den situation, at de ikke har
livsarvinger og vælger derfor at betænke en
eller flere velgørende organisationer. For de
fleste giver det ro i sindet at vide, at de selv
har bestemt, hvad der skal ske med deres arv
den dag, de ikke er her mere.
Advokat Jens H. Bangsgaard, DAHL
advokatfirma fortæller om hvordan en arv
bliver fordelt, hvordan et testamente bliver
bindende, om boafgift samt mulighederne
for at betænke velgørenhed i et testamente.
Der vil desuden være mulighed for at stille
spørgsmål.

Tirsdag den 30. april
Kl. 14.00-16.00
Herning Bibliotek
Østergade 8
7400 Herning

TILMELDING
Senest den 28. april
På telefon 40 63 52 19 til Bente Hjelmer eller
pr. e-mail bentehjelmer@gmail.com
Informationsmødet afholdes i samarbejde
mellem DAHL advokatfirma og
SOS Børnebyerne.
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Flyer til uddeling
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 arvepixibøger
Efter mødet
» Skriv til os og fortæl os hvordan mødet gik
» Vi informerer jer, hvis der efterfølgende kommer testamenter ind, som er udarbejdet af den advokat, der
deltog på mødet
» Skriv til os hvis der er noget, I synes kan gøres bedre

Gode råd og hjælp

INFORMATIONSMØDE

INFORMA

Har du taget stilling til, hvad der skal
ske med din arv den dag, du ikke er her
længere?

Har du taget stilling til, hv
ske med din arv den dag
længere?

OM TESTAMENTE
OG ARV

Uden et testamente bliver din arv fordelt
efter arveloven. Mange er af den overbevisning, at den danske arvelov sikrer dem og
deres familie godt, men helt almindelige kernefamilier kan have brug for et testamente,
da fordelingen efter arveloven ikke dækker
alle familiers behov.
Andre er i den situation, at de ikke har
livsarvinger og vælger derfor at betænke en
eller ﬂere velgørende organisationer. For de
ﬂeste giver det ro i sindet at vide, at de selv
har bestemt, hvad der skal ske med deres
arv den dag, de ikke er her mere.
Advokat Leif Jørgensen, Ret & Råd Fyn
fortæller om, hvordan en arv bliver fordelt,
hvordan et testamente bliver bindende, om
boafgift samt mulighederne for at betænke
velgørenhed i et testamente.

Frivillige fra Faaborg lokalgruppe vil kort
fortælle om SOS Børnebyernes arbejde.
TID OG STED:
Mandag den 29. april
Kl. 16.00-18.00
Faaborg Bibliotek
Kantinen
Herregårdscentret
5600 Faaborg
TILMELDING:
Senest den 26. april
På telefon 27 52 21 67 til Hilda eller pr.
e-mail tittafay@stofanet.dk til Titta
Informationsmødet afholdes i samarbejde
med Advokat Leif Jørgensen, Ret & Råd
Fyn og SOS Børnebyerne.

Der vil desuden være mulighed for at stille
spørgsmål.

» Information og spørgsmål vedrørende annoncering
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 og Ulla Hansen fra Frederikshavn
lokalgruppe har afholdt flere arvemøder, og de står begge til rådighed med gode råd og erfaringer:
Ulla Hansen, tlf. 23 44 51 87,
ushedver@webspeed.dk
Ulf Skjernov, tlf. 40 45 52 82,
ulfdemeza@gmail.com
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