
Stöd missionen genom
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måste vara minst 15 år och mentalt frisk. Han eller hon behöver 
vara medveten om att det är ett testamente han eller hon bevittnat, 
men behöver inte läsa dess innehåll.  

J u r i d i s k  h j ä l p 
Ett testamente behöver inte upprättas av en kvalificerad jurist för 
att vara giltigt, men om du känner dig osäker rekommenderar 
vi att du söker juridisk hjälp, till exempel av en advokat, via en 
begravningsbyrå eller via din bank.  

Informationen i den här texten/broschyren är inte råd från en 
juridiskt utbildad person och ska inte heller så betraktas.  

F ö r v a r i n g
När testamentet är klart, kan du förvara en kopia hemma.  
Märk dokumentet så att det framgår att det är en kopia.  
På baksidan kan du notera var originalet förvaras.  
Originalet kan du förvara hos till exempel:

• Livsarkivet: www.livsarkivet.se
• Testamentsbanken: www.testamentsbanken.se
• Familjens jurist: www.familjensjurist.se

Dessa bevakar alla dödsfall, så att testamentet verkligen kommer 
fram till de anhöriga eller boutredningsmannen. Du kan även 
prata med en begravningsbyrå, bank eller jurist. 

Ta c k 
Gå Ut Mission riktar ett varmt tack till dig som överväger att 
testamentera en gåva till vår verksamhet!

K O M  I H Å G 
• Ett testamente ska vara skriftligt, daterat och underskrivet.  

• Underskriften ska vara bevittnat av två oberoende vittnen. 
Dessa båda ska bevittna testamentet med underskrift, som kan 
definieras i en så kallad vittnesmening. 

• Dina bröstarvingar alternativt andra närstående arvingar har 
alltid rätt till sin laglott. 

• Var klar och tydlig! Glöm inte personnummer eller organisa-
tionsnummer.  

• Du kan alltid ändra ditt testamente genom att skriva ett nytt 
och makulera det gamla.



Vå r t  u p p d r a g
Vi vill vara en del av Guds räddningsplan för mänskligheten! Guds 
hjärta för sin skapelse driver oss att gå till dem som ännu inte fått 
uppleva Hans kärlek. Genom att presentera Jesus för de onådda 
folken påskyndar vi Hans återkomst.

M i s s i o n  b l a n d  o n å d d a  f o l k
Det finns flera definitioner på vad en onådd folkgrupp är. Ibland 
arbetar man med procentsatser och befolkningsmängd, men 
grundläggande handlar det om att om en folkgrupp saknar 
tillgång till Bibeln på sitt språk och det finns inte tillräckligt med 
troende och resurser för att nå resten av befolkningen, så räknas 
den som onådd. Om du går genom hela livet utan att ha möjlig-
het att höra om Jesus, så är sannolikheten stor att du är del av en 
onådd folkgrupp. Det är här vi har vårt fokus.

K a m p a n j
Det finns olika verktyg som är rätt för varje plats, sammanhang 
och tid. Vårt främsta verktyg ända sedan starten är att hålla of-
fentliga möten – kampanjer – för att nå så många som möjligt på 
en gång. Bibeln säger att tro kommer av predikan. Därför är våra 
kampanjer mycket avskalade. 

Vi bjuder in brett till stora centrala samlingsplatser och prokla-
merar evangeliet enkelt och tydligt. Då blir Guds kraft förlöst och 
människor får möta Jesus till frälsning, helande och befrielse.

Församlingsplantering i Sverige och världen
En av våra prioriteringar är att plantera levande församlingar på de 
platser i Skandinavien och resten av Europa där det finns behov. 

Vår vision är att se dem förankras lokalt och att medlemmarna 
växer i antal och andlig mognad. I Sverige samarbetar vi aktivt på 
officiell nivå med Equmeniakyrkan, Pingströrelsen, EFK, Svenska 
Alliansmissionen, Frälsningsarmén och EFS med grundandet av 
nya församlingar och träning av nya församlingsplanterare.

Va r f ö r  s k a  j a g  s k r i v a  e t t  t e s t a m e n t e ? 
När du skriver ett testamente reglerar du själv vad du vill att dina 
tillgångar ska användas till. På så vis kan du själv bestämma vilket 
avtryck ditt liv kommer ge. Dessutom är ett tydligt testamente en 
stor hjälp för dina efterlevande. Att göra sin vilja känd i ett testa-
mente är en förmån, inte ett krav, och till fördel för alla berörda.

V e m  ä r v e r  d i g ?
Det är viktigt att komma ihåg att dina bröstarvingar, dvs make/
maka, barn, barnbarn alternativt andra närstående arvingar, har 
laga rätt till den så kallade laglotten vilket motsvarar hälften av 
arvslotten. Det är de resterande tillgångarna som du sedan kan 
reglera med hjälp av ett testamente. Ett testamente kan förutom 
pengar t ex omfatta föremål, fastigheter och värdepapper.

Te s t a m e n t e r a  t i l l  G å  U t  M i s s i o n 
Genom att nämna Gå Ut Mission i ditt testamente kan du vara del 
i vårt fortsatta arbete. Ditt arv kan bidra till att de onådda folken 
får höra budskapet om Jesus. I upprättandet av ett testamente är 
det viktigt att man är klar och tydlig med sin mening. 

Det är viktigt att du definierar Gå Ut Mission med både namn 
och organisationsnummer, allt för att undvika alternativa missför-
stånd och bestridningar. Därefter kan du välja att specificera din 
gåva genom att nämna en specifik summa eller procentsats.  

Va r t  g å r  p e n g a r n a ? 
Gå Ut Mission bedriver verksamhet på många olika plan och i 
många olika länder. Om du så önskar kan du nämna till vilken 
gren av vår verksamhet du vill att din gåva ska användas till, eller 
vilket land. 

Men kom ihåg att omständigheter och behov kan komma att 
ändra sig, därmed även vår verksamhet. Därför är det en god idé 
att exempelvis formulera sig ”i första hand ska gåvan tillfalla ... , 
i andra hand liknande verksamheter alternativt där medlen bäst 
behövs”.  

S k a t t ?
Arvsskatten är numera avskaffad, däremot finns kapitalvinstskat-
ten kvar. Om dödsboet gör en vinst till exempel på en försäljning 
av en fastighet blir det kapitalvinstskatt. Gå ut mission är en ideell 
organisation är därför befriade från den skatten. Så om du har 
tänkt testamentera en fastighet är det en mycket bra idé att skänka 
huset osålt till Gå ut mission, i annat fall beskattas dödsboet.

B e v i t t n i n g e n 
För att ett testamente ska enligt lag vara giltigt ska det vara 
skriftligt, daterat, underskrivet och bevittnat. Testamentet skall 
vara bevittnat av två personer vars huvudsakliga uppgift är att 
bekräfta att du skriver ditt testamente av fri vilja, med sunt 
förnuft och fullt förstånd. 

De måste bevittna testamentet samtidigt och på plats, det vill 
säga, ett testamente går inte skriva under digitalt med till exempel 
e-legitimation. Ett vittne får inte vara besläktad med den som skri-
ver testamentet, eller vara hans eller hennes make/maka. Vidare 
måste de vara helt oberörda av testamentets innehåll. Ett vittne 


