
Det er blevet 
lettere at støtte 
et godt formål 

via sit testamente

 

Det handler 
om at give noget 

godt videre

35 velgørende organisationer  
– én stærk fællesnævner

Vi er 35 velgørende organisationer. 
Vi er et fællesskab af seriøse og velkend-
te organisationer, der arbejder langsigtet. 
Vi har forskellige sager og forskellige 
interesseområder, men på ét område har 
vi samme sigte: At den støtte vi modtager 
omsættes til en mærkbar forskel ude i 
virkeligheden. 

Lige præcis hvor din støtte skal være 
med til at gøre en positiv forskel – ja, det 
afgør du. For selvfølgelig er det dig, der 
bestemmer, hvilke formål din støtte skal 
gives til.



En god handling starter 
med en velovervejet tanke

detgodetestamente.dk

Moden overvejelse handler om at stille  
de rigtige spørgsmål: Giver det mening  
for mig at testamentere et beløb til et 
godt formål? Hvad taler for at støtte 
på denne måde? Er der noget, der taler 
imod? Det kan også være en god idé at 
tale med en advokat. For overblik og  
konkret viden er vigtig, når det handler  
om at tage det valg, der er rigtigt for dig.

Mange tror, at det kun er store beløb, der 
kan doneres gennem testamente. Vi vil 
understrege, at alle beløb gør en kæmpe 

forskel. Det handler mere om at give 
noget godt videre. Husk, at det hverken er 
specielt dyrt eller kompliceret at oprette 
et testamente. Støt med et beløb, der  
føles rigtigt for dig. Måske til en sag  
du har støttet gennem hele livet?  
Måske til en sag du finder vigtig  
for de kommende generationer? 

35 velgørende organisationer har i 
fællesskab skabt Det Gode Testamente. 
Vi er gået sammen for at være bedre til 
at hjælpe og støtte dig, der overvejer at 
testamentere til velgørenhed. Vi håber 
at kunne være med til at sætte nogle 
overvejelser i gang. Det Gode Testamente 
handler om at fortælle om muligheder - 

og om at gøre det lettere for dig at træffe 
lige den beslutning, der er rigtig for dig.
På detgodetestamente.dk tilbyder vi 
gratis og uafhængig advokatrådgivning. 
Du kan blive klogere på, hvordan du kan 
få hjælp til dine udgifter til oprettelse af 
testamente. Du kan få svar på de oftest 
stillede spørgsmål – og meget mere.

Find inspiration til det, eller de, formål, 
du kan støtte med dit testamente1

Få hjælp til alle de overvejelser, der følger med 
beslutningen om at testamentere til et godt formål2

Få gratis og uafhængig advokatrådgivning3

Henning Jensen, 73 år
gift med Mariann

Hvis du beslutter dig for at donere en 
del af din arv til en eller flere af organisa-
tionerne i Det Gode Testamente, dækker 
organisationerne helt eller delvist de  
omkostninger, der er forbundet med  
udfærdigelsen af dit testamente.
• Alle organisationerne i Det Gode   
 Testamente yder tilskud til oprettelsen  
 af testamenter. 
• Du kan få dækket op til 5.000 kr. til  
 oprettelsen af dit testamente af den  
 eller de organisationer, du donerer en  
 del af din arv til.
• De fleste testamenter koster mellem  
 4.000 og 8.000 kr. Du kan altid spørge  
 din advokat, hvad testamentet kommer  
 til at koste.
• En forudsætning for at få tilskud til  
 omkostningerne er, at testamentet  
 udfærdiges af en bestallingshavende  
 advokat (eller en jurist med tilsvarende  
 ansvarsforsikring).

Få op til 5.000 kr. i tilskud

Spørg din advokat
De fleste danskere ville have glæde af at 
skrive testamente, men mange ved ikke, 
at de har brug for det. Når vi skriver testa-
mente, får vi mulighed for at få indflydelse 
på, hvordan vores arv skal fordeles, og det 
giver også mulighed for at videreføre de 
økonomiske og moralske værdier, der har 
betydet noget i livet. 
Har du selv overvejet, om det er en god 
idé for dig at skrive testamente? Måske 
på baggrund af din familiesituation?  
Måske fordi du foretrækker, at arven til 

dine børn skal være særeje? Måske du  
på anden måde har ønsker til, hvordan det 
du efterlader, skal fordeles? 
Et godt sted at starte er at spørge en 
advokat til råds. Og går du allerede med 
overvejelser om at indsætte et godt 
formål i dit testamente, er der en række 
spørgsmål, du kan drøfte med en advo-
kat – fx muligheden for at få dækket dine 
advokatudgifter helt eller delvist af den 
eller de velgørende organisationer, du 
vælger af støtte.

Man bliver aldrig for gammel 
til at drømme om en bedre verden

Henning Jensen har valgt at testamentere 
til et godt formål. Han er med til at gøre 
en kæmpe forskel. Arv bidrager nemlig 
afgørende til bedre dyrevelfærd, til vigtig 
forskning i bekæmpelse af sygdomme, 
til at beskytte vores natur, til at bekæmpe 
fattigdom og til at hjælpe udsatte børn og 
voksne - både herhjemme og ude i verden.

Men det at testamentere til et godt  
formål har også en værdi for den, der 
giver. Henning Jensen siger det med enkle 
ord: ”Jeg har fået så meget gennem hele 
min tilværelse. Jeg ønsker at give noget 
tilbage. Og det giver en ro, når der er styr 
på det. Det føles rigtig godt.”

detgodetestamente.dk

”4 ud af 5 danskere vil være 
OK med, at 10 % af den arv, 

de skulle have haft, går til en 
velgørende organisation” 

Men hvad 
siger børnene?


