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information om att testamentera till frälsningsarmén

Länge leve din vilja
Hur vill du se tillbaka på livet en dag? Undersökningar visar
att det människor mest ångrar när de blir äldre är att de inte
spenderade mer tid med sina nära och kära. Att de arbetade
för mycket, stressade och inte vågade uppfylla sina drömmar.
De flesta av oss vill nog bli ihågkomna som någon som visade
kärlek, använde sina kunskaper, njöt av livet så långt det var möjligt
och förändrade tillvaron till det bättre för sina medmänniskor.
Vad vill du lämna efter dig för andra att minnas? Din sista vilja kan
få betyda mycket för andra när du inte finns med längre. Frälsningsarmén når ut till dem vars livsöden varit svåra eller som saknar stöd
från nära och kära. Genom att testamentera till oss kan du skapa
förändring för kommande generationer.
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”Mitt testamente
ska göra nytta”
”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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Länge leve din medmänniska
En gåva till Frälsningsarmén i ditt testamente skapar konkret
hjälp. Barn och unga får en meningsfull fritid och stöd för att klara
skolan. Äldre och ensamma får hembesök och bjuds in till en god
gemenskap. Familjer i utsatthet välkomnas och får hjälp med exempelvis mat och kläder till sina barn.
De som saknar ett hem får akut eller långsiktig hjälp till boende.
Misshandlade kvinnor och deras barn får hjälp och skydd. Personer
i tungt missbruk, psykisk ohälsa eller medberoende får vård och
stöd.
Människor som av olika anledningar står utanför arbetslivet får
arbetsträning och en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
De som utsätts för människohandel som till exempel prostitution
eller slavarbete får stöd i att börja ett helt nytt liv.
Människor världen över som inte kan försörja sig eller har drabbats av en naturkatastrof får akut och långsiktig hjälp genom
Frälsningsarméns internationella arbete i 130 länder.
Vi kommer alltid fortsätta att kämpa för människor som behöver
vår hjälp. Genom ett testamente till Frälsningsarmén kan du stå
med oss i det arbetet. Ditt beslut får leva vidare och göra verklig
skillnad i människors liv.
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Bra att veta om testamenten
Att skriva ett testamente är det enda sättet att tala om hur du vill
att dina tillgångar ska fördelas.
Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente men det är
viktigt att följa de formella regler som finns för att det ska vara
giltigt. Till exempel ska dokumentet upprättas skriftligt och vara
daterat och undertecknat av den som testamenterar samt bevittnas av två personer. Båda vittnena ska vara närvarande samtidigt
som testamentet undertecknas.
Du kan testamentera dina tillgångar till en eller flera mottagare.
Du kan också testamentera en specifik tillgång som till exempel
ett visst belopp, föremål, en fastighet eller värdepapper. Ditt
testamente kan riktas till vem eller vad du vill, undantaget bröstarvingars rätt att begära sin laglott.
Ange gärna arvtagarens namn och personnummer alternativt
organisationsnummer, så att de kan identifieras. Frälsningsarmén
har organisationsnummer 802006-1688, och är som mottagare
befriad från reavinstskatt, vilket innebär att hela gåvan går till
arbetet.
Förvara ditt originaltestamente på säker plats, till exempel i ett
bankfack. Om Frälsningsarmén finns omnämnda åtar vi oss att
utan kostnad förvara testamentet.
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Mer information om att upprätta ett testamente samt kostnadsfria testamentsmallar finns att ladda ner på vår hemsida (se nedan) eller att
beställa via svarskortet.
Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare!
Elin Hedblad och Michael Hjerpe

Använd svarskortet eller nedanstående kontaktuppgifter.
Elin Hedblad: 08-562 282 39 Michael Hjerpe: 08-562 282 34
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.
Jag vill ha Frälsningsarméns informationsmaterial om att testamentera.
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Jag vill ha Frälsningsarméns nyhetsbrev
per e-post.

Dina uppgifter behandlas helt konfidentiellt
och enligt vår integritetspolicy.
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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.
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Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Ett testamente gör skillnad varje gång.

”Frisvar”
Frälsningsarmén
Svarspost
20554399
110 05 Stockholm

Vik här

Riv av här

Vik här

Tejpa här
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