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SOS Børnebyerne har i de sidste 5 år modtaget 
44 mio kr. i gennemsnit om året fra danskere, som 
har valgt at efterlade en del eller hele deres arv 
til os. Arv udgør således en betydelig del af SOS 
Børnebyernes samlede indtægter. Mange danske-
re 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 velgørende organisation er SOS 
Børnebyerne fritaget for at betale boafgift (tidlige-
re 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 øn-
sker at høre om muligheden for at betænke SOS 

Børnebyerne i deres testamente, og her er SOS-
frivillige vigtige for at få budskabet ud.

Flere lokalgrupper 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 arveinformationsmø-
de her.

Hvad er et informationsmøde om 
testamente og arv?
Det er et møde, der arrangeres og afholdes af 
lokalgruppen i lokalområdet i tæt samarbejde med 
kontoret. Mødet varer cirka 2 timer, og indeholder 
et kort oplæg om SOS Børnebyernes arbejde samt 
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et længere oplæg af en lokal advokat, som fortæl-
ler om de gældende regler for oprettelse af testa-
mente og fordeling af arv, herunder fordele ved at 
betænke en velgørende organisation.

Hvem gør hvad og hjælp fra 
kontoret
Mødet planlægges i samarbejde med SOS-
kontoret, der bl.a. hjælper med annoncering. 
Lokalgruppen finder et lokale og laver en aftale 
med en lokal advokat, som har lyst til at stille op 
uden at modtage betaling herfor. 

Hvordan kommer jeg i gang?
Tag kontakt til en lokal advokat:

 » Advokaten skal være specialiseret i arve-
retslige forhold

 »  Advokaten skal stille gratis op til 
informationsmødet

 » SOS Børnebyerne betaler for oprettelse af 
et testamente, hvis vi betænkes. Oprettelsen 
må maksimalt koste 5.000 kr. Advokaten 
fremsender faktura og kopi af notarpåteg-
net testamente til SOS-kontoret (Mette 
Sandager Löhndorf, msl@sosbornebyerne.
dk) 

Find et lokale
 » Der skal være plads til ca. 20 personer
 »  Erfaringen viser, at det er bedst at afholde 

mødet om eftermiddagen eller aftenen, på 
en hverdag, og ikke i sommermånederne 
samt op mod jul

 »  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 6 
uger før afholdelse af mødet. 
Vi har brug for følgende oplysninger til udarbejdel-
se 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

Information om og spørgsmål til annoncering 
rettes til Christine Wammen Sørensen tlf.: 33 78 02 
99, cws@sosbornebyerne.dk

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 et par annon-
cer i lokale aviser.

 » Flyers: hvis I har et arrangement i ugerne op 
til arvemødet, er det en god idé at medbrin-
ge flyers til uddeling. Hæng også gerne op 
rundt omkring i lokalområdet. Husk at bestil-
le dem på kontoret i god tid, gerne 5 uger før 
de skal bruges.

 » Spred budskabet: Hvis stedet, hvor mødet 
afholdes, har en hjemmeside, et nyheds-
brev eller et medlemsblad, så spørg, om 
der er mulighed for annoncering her. Send 
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Har du taget stilling til, hvad der skal ske med 
din arv den dag, du ikke er her længere?

Ønsker du selv at bestemme, hvordan din 
arv skal fordeles? Så kan det være relevant 
for dig at oprette et testamente.

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 ker-
nefamilier kan have brug for et testamente. 

Andre er i den situation, at de ikke har 
livsarvinger og vælger derfor at betænke en 
eller flere velgørende organisationer.

Kom til gratis informationsmøde om 
testamente og arv, hvor advokat Xxxxxxx 
Xxxxxx fra firmaet Xxxxxxxxxxxxx fortæller 
om, hvordan en arv bliver fordelt, hvordan et 
testamente bliver bindende, om særeje og 
boafgift samt mulighederne for at betænke 
velgørenhed i et testamente.

Der vil desuden være mulighed for at stille 
spørgsmål. Frivillige fra Xxxxxxxxxx 
lokalgruppe vil kort fortælle om SOS 
Børnebyernes arbejde.

Tid og sted:
Xxxdag den xx. måned xxxx 
Kl. xx:xx - xx:xx 
 
Sted 
Vej xx 
Postnummer By

Tilmelding:
Senest xxxdag den xx. måned xxxx 
 
På telefon xx xx xx xx eller på 
xxxxxxxxxx@mail.com til 
Xxxxx Xxxxxxxx.

Informationsmødet afholdes i samarbejde 
mellem Xxxxxxxx og SOS Børnebyerne. 
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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 annon-
cering – både jeres egen, lokalgruppens og 
stedet, hvor mødet afholdes. Vi sender den 
digitale annonce til jer.

Selve mødet
 » Varighed ca. 2 timer
 » Servering af kaffe og kage (hvis muligt)
 » Lokalgruppen: 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 velgø-
rende organisation

 » Medbring arvefolder

Efter mødet
 » Skriv til os og fortæl os hvordan mødet gik
 » Vi informerer jer, hvis der efterfølgende kom-

mer testamenter ind, som er udarbejdet af 
den advokat, der deltog på mødet

 » Skriv til os hvis der er noget, I synes kan 
gøres bedre

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

Ønsker du selv at bestemme, hvordan 
din arv skal fordeles? Så kan det være 
relevant for dig at oprette et testamente.

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. 

Andre er i den situation, at de ikke 
har livsarvinger og vælger derfor at 
betænke en eller flere velgørende 
organisationer.

Kom til gratis informationsmøde 
om testamente og arv, hvor 
advokat Xxxxxxx Xxxxxx fra firmaet 
Xxxxxxxxxxxxx fortæller om, hvordan 
en arv bliver fordelt, hvordan et 
testamente bliver bindende, om særeje 
og boafgift samt mulighederne for at 
betænke velgørenhed i et testamente.

Der vil desuden være mulighed for at 
stille spørgsmål.

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

Tid og sted:
Xxxdag den xx. måned xxxx 
Kl. xx:xx - xx:xx 
 
Sted 
Vej xx 
Postnummer By

Tilmelding:
Senest xxxdag den xx. måned xxxx 
 
På telefon xx xx xx xx eller på 
xxxxxxxxxx@mail.com til 
Xxxxx xxxxxxxx.

Informationsmødet afholdes i 
samarbejde mellem Xxxxxxxx og SOS 
Børnebyerne. 

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

Ønsker du selv at bestemme, hvordan 
din arv skal fordeles? Så kan det være 
relevant for dig at oprette et testamente.

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. 

Andre er i den situation, at de ikke 
har livsarvinger og vælger derfor at 
betænke en eller flere velgørende 
organisationer.

Kom til gratis informationsmøde 
om testamente og arv, hvor 
advokat Xxxxxxx Xxxxxx fra firmaet 
Xxxxxxxxxxxxx fortæller om, hvordan 
en arv bliver fordelt, hvordan et 
testamente bliver bindende, om særeje 
og boafgift samt mulighederne for at 
betænke velgørenhed i et testamente.

Der vil desuden være mulighed for at 
stille spørgsmål.

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

Tid og sted:
Xxxdag den xx. måned xxxx 
Kl. xx:xx - xx:xx 
 
Sted 
Vej xx 
Postnummer By

Tilmelding:
Senest xxxdag den xx. måned xxxx 
 
På telefon xx xx xx xx eller på 
xxxxxxxxxx@mail.com til 
Xxxxx xxxxxxxx.

Informationsmødet afholdes i 
samarbejde mellem Xxxxxxxx og SOS 
Børnebyerne. 
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