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låt din hjärtefråga leva vidare

”Mitt testamente
ska göra nytta”

Vad brinner ditt hjärta för?
Tycker du också att ett gott och medmänskligt samhälle måste ge
omsorg och trygghet till de som inte har samma resurser som
andra? Kanske har du mött och sett nöden? Kanske vill du vara
med och skänka hopp i det till synes hopplösa?
Den här broschyren hjälper dig som vill bidra till det goda
arbetet för människor i utsatthet. Genom att ta med Frälsningsarmén
i ditt testamente kan fler komma på fötter och livet börja om.
Frälsningsarmén värnar i alla sammanhang om personer i utsatthet.
Runt om i Sverige och i världen möter vi människor med stora behov av hjälp och stöd. De kan befinna sig i hemlöshet, fattigdom,
missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa. De kan vara ensamma eller
behöva skydd från våld.
Kanske har vi en gemensam hjärtefråga?
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”Jag har skrivit in Frälsningsarmén i mitt testamente. Min far fick hjälp
av Frälsningsarmén och
klarade sig tack vare det
när han hade det svårt.
En del av testamentet går
till några vänner och en
organisation för cancerforskning. Den del som går
till Frälsningsarmén hoppas jag ska göra samma
nytta som det gjorde för
min far. Frälsningsarmén
har ett gott rykte och är
en institution som folk i
allmänhet har förtroende
för. Det märker jag även i
min egen vänkrets. Jag vill
att de som behöver ska få
kläder och mat.”
		 Lennart
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Vad vårt hjärta brinner för
Hjärta för barn och unga
Frälsningsarmén erbjuder gemenskap och goda sammanhang för
barn och unga. Läger och kollon, ungdomsgrupper och musikgrupper
är några exempel. Familjer kan få hjälp med matkassar, skolsaker
och kläder till barnen. I områden som präglas av tidig rekrytering
in i kriminalitet finns vi på plats och kan genom närvarande vuxna
ledare ge vägledning och en meningsfull fritid. Vi ger läxhjälp och
tränar ungdomar att själva bli goda förebilder och ledare. När du
testamenterar till oss kan du skapa förändring för våra kommande
generationer.
Hjärta för personer i hemlöshet
Hemlös, fattig och hungrig kan man bli av många anledningar.
Hungern stillas när vi bjuder på fika, måltider eller delar ut matkassar. Frälsningsarmén erbjuder sängplats på akutboende men
även långsiktig hjälp som behandlingshem, stödlägenheter, kontakt
med myndigheter och arbetsträning. Ett testamente till oss kan
hjälpa människor bort från gatan och in i värmen.
Hjärta för de äldre
Att bli äldre behöver inte betyda att man blir ensam. Frälsningsarmén
skapar gemenskap genom att göra hembesök, ordna dagledigträffar,
arrangera uppskattade äldreläger och bjuda på fika eller luncher till
äldre med knaper ekonomi. För personer i demenssjukdom och
deras anhöriga arbetar vi stödjande med samtal och sångstunder.
Ditt testamente kan ge mening och hjälp i äldres vardag.
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Hjärta för hela livet
Frälsningsarmén finns på ett 90-tal platser i landet och är en kyrka
som bjuder in alla till en välkomnande gemenskap. Den kristna tron är
drivkraften i allt vi gör. Vi vill finnas till för människor och möta deras
behov. Genom att stödja Frälsningsarméns lokala arbete i ditt testamente ger du oss möjlighet att hålla dörrarna öppna och hjälpa fler.
Hjärta för kvinnor
Frälsningsarmén erbjuder flera skyddade boenden, där våldsutsatta
kvinnor och barn kan få börja ett nytt liv utan rädsla. Vi hjälper
personer som utnyttjas i arbetsexploatering och människohandel
och ger stöd och språkträning i våra kvinnogrupper. Med medel som
kommer från ditt testamente får människor ny kraft, medvetenhet om
sina rättigheter och en ny tro på sig själva.
Hjärta för världen
Vårt hjärta sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Frälsningsarméns internationella arbete finns i över 130 länder. Om du testamenterar till vårt internationella arbete är du med och stöder våra akuta
katastrofinsatser, utvecklingsprojekt kring vattenförsörjning och jordbruk samt vårt arbete för barn i utsatthet. I Frälsningsarméns många
skolor ges grundläggande utbildning och yrkesutbildningar, för att
människor ska kunna försörja sig själva och sina familjer.
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Därför är det viktigt att skriva testamente
Det finns flera viktiga skäl att skriva ett testamente. Det är det enda
sättet på vilket du själv kan styra över hur det du lämnar efter dig
ska fördelas. Skriver du inget testamente så fördelas ditt arv enligt
den legala arvsordningen. Om du inte har några legala arvingar och
inte har skrivit ett testamente, tillfaller ditt arv Allmänna Arvsfonden.
Den som vill att någon som inte är arvsberättigad ska få ett visst
belopp eller en del av tillgångarna, måste skriva det i ett testamente.
Du kanske vill ge något till en vän, en sambo, en släkting eller lämna
en gåva till ett gott ändamål.
I ett testamente kan du också skriva att det som mottagaren
erhåller ska vara dennes enskilda egendom. Då behöver mottagaren
inte dela med sig av arvet till sin sambo eller maka/make vid en
eventuell separation eller skilsmässa. Ett testamente kan underlätta
för dina anhöriga och förhindra onödiga tvister.

Vem ska ärva mig?
Du kan testamentera dina tillgångar till en eller flera mottagare, till
exempel en person eller en organisation som arbetar för ett gott
ändamål. En mottagare kan få allt, en andel eller en specifik tillgång,
ett så kallat legat. Ett legat kan till exempel vara en summa pengar,
ett föremål, en fastighet eller värdepapper.
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Du kan testamentera till vilken person eller organisation du vill
men har du barn (eller barnbarn om barnet inte längre lever) har de
rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad de skulle fått om det
inte fanns något testamente.
Det är också möjligt att testamentera till en person, till exempel
maka, make eller sambo. När han eller hon gått bort tillfaller arvet
efter dig den mottagare som du angett i testamentet. Detta kallas
efterarv.
Ange arvtagarens namn och gärna personnummer alternativt
organisationsnummer, så att de kan identifieras. Om Frälsningsarmén
finns omnämnt i ditt testamente kan du ange vårt organisationsnummer 802006-1688.
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Att testamentera till Frälsningsarmén
Genom att nämna Frälsningsarmén i ditt testamente kan din
hjärtefråga leva vidare.
När du lämnar en gåva till Frälsningsarmén kommer hela gåvan
vårt arbete tillgodo tack vare att vi som mottagare är befriade från
att betala reavinstskatt vid försäljning av fastigheter, bostadsrätter,
aktier och fonder.
Vi kommer att använda din gåva där vi bedömer att den
behövs bäst. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt
ändamål, ort eller verksamhet kan du givetvis ange det. Tänk bara
på att behov i samhället kan ändras över tid. Förslagsvis kan du
då skriva ”I första hand ska arvet tillfalla …………………….. i andra
hand liknande verksamheter”.

Så här skriver du testamente
Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente men det är
viktigt att uppfylla kraven som finns för att det ska vara giltigt.

Fler testamentsmallar kan beställas på www.fralsningsarmen.se/testamente
eller via svarskortet.

• Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den
som testamenterar.
• Det ska vara undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen.
Vittnena ska känna till att det är ett testamente, men behöver inte

känna till innehållet. Vittnena ska vara över 15 år och får inte vara
släkt med den som testamenterar eller släkt med någon mottagare
i testamentet. Vittnena intygar testatorns namnteckning, att
testamentet är upprättat av fri vilja och att testatorn är vid sunt och
fullt förstånd. Vi rekommenderar att vittnena förutom sin namnteckning även skriver sitt personnummer så att de kan identifieras.
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Förvara ditt testamente
Ett testamente måste kunna visas upp i original efter ett dödsfall.
Därför är det viktigt att det förvaras på en säker plats, till exempel
i ett bankfack. Om Frälsningsarmén finns omnämnd åtar vi oss att
utan kostnad förvara ditt testamente i vårt bankfack. Vi stämmer
regelbundet av mot Folkbokföringen och kan på så sätt garantera
att testamentet kommer fram i rätt tid.

Välkommen att kontakta oss
Mer information om att upprätta ett testamente samt kostnadsfria
testamentsmallar finns på vår hemsida. Kontakta oss om du har
frågor som rör arv och testamenten eller om du vill veta mer om
Frälsningsarméns arbete. Behöver du ytterligare vägledning kan
du ta kontakt med en jurist inom området familjerätt för hjälp
med att upprätta ditt testamente.
Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare!
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Använd svarskortet eller nedanstående kontaktuppgifter.
Telefon: 08-562 282 34 eller 08-562 282 39
E-post: testamente@fralsningsarmen.se
Mer information och mallar: www.fralsningsarmen.se/testamente
Frälsningsarméns org.nummer: 802006-1688
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Svarskort
Jag vill veta mer om att testamentera till
Frälsningsarmén, vänligen kontakta mig.

B

Jag vill ha Frälsningsarméns
testamentsmall, vänligen kontakta mig.

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Förnamn

”Frisvar”
Efternamn

Frälsningsarmén
Svarspost
20554399
110 05 Stockholm

Adress

Postnummer

Ort

Vik här

Telefon

Vik här

E-post

Jag vill ha Frälsningsarméns nyhetsbrev
per e-post.

21

Dina uppgifter behandlas helt konfidentiellt.
Läs mer på fralsningsarmen.se/integritetspolicy.

Riv av här

Du behöver inte betala porto. Tejpa ihop svarskortet och lägg det ofrankerat på brevlådan,
alternativt lägg svarskortet i ett kuvert och
skriv ”Frisvar”, Frälsningsarmén, Svarspost,
20554399, 110 05 Stockholm.

Tejpa här

