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EN ARV SOM VARER

Du kjenner Jesus på grunn av dem som
gikk før deg. Helt fra de første disiplene
har ordet om ham blitt gitt videre fra
generasjon til generasjon.
Ved å tilgodese Norsk Luthersk
Misjonssamband i ditt testamente kan
også du være med på å bringe evangeliet
videre til generasjonene etter deg. Arven
etter deg kan gi mennesker i Norge og over
hele verden en bedre og tryggere fremtid –
og et håp for evigheten.

VERDEN FOR KRISTUS

NLM arbeider under visjonen «Verden
for Kristus». Gjennom ulike prosjekter
innen bistand og evangelisering i Afrika,
Asia og Sør-Amerika ønsker vi å ta
misjonsoppdraget på alvor. NLM driver
også et omfattende arbeid i Norge.
Gjennom skoler, barnehager, leir og
forsamlinger arbeider vi for at barn
og unge skal få lære om Jesus i trygge
omgivelser.

HVA ER ET TESTAMENTE?

For mange handler det å opprette et
testamente om livskvalitet. Et testamente
kan gi en trygghet for at arven blir brukt
slik en selv ønsker det. Når dine etterlatte
vet hva du ønsker, fører det ofte til ryddige
arveoppgjør.
Et testamente kan opprettes når som helst
og det er et juridisk bindende dokument
som sier noe om dine ønsker. For at
testamentet skal være gyldig, må det
signeres av to vitner som begge er over
18 år. Vitnene må ikke være tilgodesett
i testamentet. Tilgodeser du NLM i
testamentet kan disse vitnene heller ikke
ha et tillitsverv i organisasjonen. Både den
som oppretter testamente og vitnene må
være til stede sammen når testamentet blir
signert. Du kan når som helst endre ditt
testamente, og det vil alltid være det sist
signerte testamentet som er gjeldende.
Det finnes regler for hvor mye du kan
testamentere bort når du har livsarvinger.
Arveretten går til og med til søskenbarn.
Dersom du ikke har livsarvinger og ikke
oppretter testamente, vil formuen din
tilfalle staten.

Du kan finne mer informasjon om
testamentariske gaver på
nlm.no/testamentariske-gaver.

VI KAN HJELPE DEG

Ønsker du å tilgodese Norsk Luthersk
Misjonssamband i ditt testamente?
Vi bistår deg gjerne med praktisk og juridisk hjelp.
Ta kontakt med regionskontoret ditt
eller Jens Noraberg på
telefon: 974 18 506 eller epost: jnoraberg@nlm.no
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NLM anbefaler at du alltid snakker med dine
livsarvinger før du skriver et testamente.

