Har du vurdert

å testamentere
en gave
for fremtiden?

Stadig flere velger å gi Normisjon en gave i sitt testamente. Det er vi
veldig takknemlige for. En testamentarisk gave er en stor tillitserklæring, som viser at våre givere har tro på det arbeidet vi gjør.
I over 150 år har Normisjon arbeidet nasjonalt og internasjonalt, og
det har gitt resultater. Vi har kommet langt, men det er bare en
begynnelse. Normisjon vil fortsette å arbeide for at fremtiden skal
bli bedre og for at flere mennesker skal bli kjent med Jesus, både i
Norge og i andre land. Gjennom en testamentarisk gave kan du
være med å støtte vårt fremtidige arbeid. Du kan gi en testamentarisk gave til Normisjon generelt, der pengene vil bli fordelt
etter behov, eller du kan velge å øremerke pengene til et prosjekt
som du er ekstra interessert i.
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Om du ønsker det, kan vi hjelpe deg med ditt testamente:
– Vi kan gi gratis og uforpliktende rådgivning på e-post og telefon
– Vi kan sette deg i kontakt med en advokat
– Vi kan hjelpe deg med å skrive testamentet

Spørsmål og svar:

Må jeg være rik for å gi en gave i mitt testamente?
Testamentariske gaver behøver ikke å inneholde store beløp. Enhver
gave, stor eller liten, vil utgjøre en forskjell.
Hvor mye kan jeg gi i testamentarisk gave?
I arveloven finnes noen regler for arverett, som bestemmer hva barn
og ektefelle/samboer har krav på:
– Barn har krav på 2/3 av verdien av arven inntil en million
kroner hver
– Ektefelle har krav på 1/4 av arven (inntil 4 G) dersom du har barn,
eller halvparten av arven (inntil 6 G) om du ikke har barn
– Samboer med felles barn har rett på 4 G (les mer på vår nettside)
Utover dette kan du fordele arven som du ønsker ved å skrive et
testamente.

Hvor kan testamentet oppbevares?
Du kan oppbevare testamentet der du vil. Om du ønsker det kan du
levere det til tingretten.

Hvordan skal et testamente utformes?
For å gi en testamentarisk gave må du skrive et testamente.
Et testamente kan formuleres etter eget ønske, så lenge man
følger noen formkrav:
– Det må komme tydelig frem at det er et testamente
– Det må være skriftlig og ønskene må komme klart frem
– Det må være tydelig datert
– Det må undertegnes av to vitner, som må være myndige og
som ikke er tilgodesett i testamentet
Må jeg fortelle noen at jeg har skrevet et testamente?
Det er kun når du begrenser arven til ektefelle eller samboer
med felles barn at det er et krav at du må fortelle noen om
ditt testamente. Likevel kan det være en fordel å fortelle det
til dine nærmeste for å unngå usikkerhet og misforståelser
senere.

Det er ikke nødvendig å inkludere en advokat, men i noen
tilfeller kan det være betryggende å rådføre seg med en. Du
kan gjerne gi beskjed til oss i Normisjon om du ønsker det, så
kan vi få muligheten til å takke deg og inkludere deg videre i
vårt arbeid.

Gjør som flere av våre givere allerede har gjort: Gi en testamentarisk
gave og sørg for at din arv blir fordelt slik du ønsker. Om du bestemmer
deg for å ta med Normisjon i ditt testamente, vil vi sørge for at
pengene blir brukt klokt og effektivt.

Gaven du gir
beriker kommende
generasjoner –
det er din gave
til fremtiden!
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Kontakt Mari-Anne Nybraaten for hjelp angående din testamentariske gave
på tlf. 922 18 100 eller e-post man@normisjon.no
Se normisjon.no for mer informasjon og veiledning

