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Förord
DITT LIVS AVTRYCK
Bara tanken på att skriva ett testamente kan kännas
svårt. Ett testamente handlar ju om vad som ska
hända med de ägodelar som vi lämnar bakom oss
när vi en dag ska få lämna den här världen för att
gå vidare och fortsätta leva med Gud i all evighet.
Att ge vidare som gåva det vi har fått som gåva är
inte bara ett gensvar på Jesu ord i Matt 10:8 utan
något som de allra flesta av oss lärt oss genom
livets gång. Visst ger det en otrolig glädje att få
ge av sin tid, livserfarenhet, praktiska färdigheter,
kunskap, humor, tårar, pengar och vishet?
Ja, det verkar nästan som om det är omöjligt att ge
utan att få tillbaka!

dem som aldrig hört det glada budskapet ännu.
Det leder till att vi kan fortsätta förmedla Guds
återupprättande kärlek bland de minst nådda.
Läs mer om hur du kan lämna ditt livs avtryck
genom ett testamente till OM!

Gabriel Hammar
Missionsledare
OM i Sverige

Genom den här broschyren vill vi uppmuntra dig
att reflektera över och bestämma hur du, i samband
med din bortgång, vill ge vidare det som du har
tagit emot genom livet, och därmed fortsätta att
sprida evangelium till världens minst nådda.
Testamenterade gåvor till oss som missionsrörelse
ger dig möjlighet att fortsätta att bistå
missionsuppdraget genom vårt arbete. Det
leder till att fler svenskar kan utrustas för att
dela evangeliet i världen med särskilt fokus på
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Varför skriva testamente?
Hur gör jag?
Vad säger lagen?
Vem kan jag be om hjälp?
Vad händer om jag ändrar mig?
Frågorna är många och viktiga, det handlar ju om ditt liv, och ditt sista avtryck i den här världen.

Ett testamente innebär trygghet och tydlighet
för dig och dina efterlevande. I ditt testamente
berättar du om hur din kvarlåtenskap ska delas
upp och användas. Genom ditt testamente
kan du låta någon som annars inte skulle vara
arvsberättigad ta del av det du lämnar efter dig och
därmed ändra den legala arvsordningen.
Det kan handla om att stödja en organisation som
ligger dig varmt om hjärtat så att deras arbete
kan fortsätta och utvecklas. Att testamentera till
OM Sverige blir till mer än en gåva, det är en
investering i en bättre framtid för många.
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Vem ärver mig?
DET ÄR DU SOM BESTÄMMER!

Du har full frihet att testamentera till vem du
vill. Däremot har dina bröstarvingar alltid rätt till
så kallad laglott. Laglotten ger dem alltid rätt till
hälften av din kvarlåtenskap.
Om du inte efterlämnar något testamente
gäller i svensk lag ärvdabalk (1958:637). Den
fördelar kvarlåtenskapen efter givna regler. I
första hand är det din maka eller make som ärver dig.
Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda
föräldrarna avlidit. Barn som inte är barn till
den efterlevande, så kallade särkullsbarn, har
rätt till sitt arv omedelbart efter förälderns död.
Foster- och styvbarn är inte arvsberättigade.
Är du ensamstående ärver dina bröstarvingar allt.
Bröstarvingar är barn, adoptivbarn, barnbarn,
barnbarns-barn i rätt nedstigande led. Finns
inga bröstarvingar ärver dina föräldrar. Om
föräldrarna är avlidna ärver dina syskon och deras
bröstarvingar. Finns det inga arvsberättigade
släktingar eller ett testamente, tillfaller
tillgångarna den statliga Allmänna arvsfonden.
Som sambo har man ingen arvsrätt, sambor måste
därför skriva testamente om de vill ärva varandra.
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Genom ett testamente kan du påverka den lagliga
arvsordningen. I ett testamente berättar du för
dina efterlevande hur du vill att din kvarlåtenskap
ska fördelas, det är du och ingen annan som
bestämmer. Vi tror också att det kommer kännas
tryggare både för dig och din närmaste att veta att
du uttryckt din önskan i ett testamente.
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Hur gör jag?
NÅGRA GODA RÅD
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I Sverige kan man upprätta ett testamente
med hjälp av två vittnen. Det behöver inte vara
komplicerat men eftersom det är ett juridiskt
dokument med vissa formkrav råder vi dig att
först tala med en sakkunnig, till exempel en
jurist eller bank. Vi hjälper dig gärna med kontakt!
Här följer lite information om hur det går till och
dessutom ett exempel på hur ett testamente kan
se ut.

2. Utse två vittnen
Minst två personer över 15 år måste bevittna
testamentet och närvara samtidigt. Dina vittnen
behöver inte känna till innehållet i testamentet,
men de måste veta att det är just ett testamente
de bevittnar. De får inte vara nära släkt till dig som
skriver testamentet, inte heller arvsberättigade.
De bevittnar din namnteckning och att du har
förmågan att uttrycka din egen vilja.

1. Tänk på att vara tydlig
Ditt testamente måste vara skriftligt, daterat,
undertecknat av dig personligen samt bevittnat.
För att undvika missförstånd bör testamentet
vara formulerat så tydligt och detaljerat som
möjligt. Om testamentet är på flera sidor bör dessa
numreras. Ange även det totala antal sidor.
Arvstagarna identifieras med namn och
adress, gärna även personnummer. Om du
testamenterar till OM Sverige är det viktigt att
ange vårt organisationsnummer: 826001-5774.

3. Var tydlig om du ändrar dig
Ändringar i ditt testamente kan du göra hur
många gånger du vill. Men undvik att göra
ändringar i det färdiga dokumentet, skriv antingen
ett nytt testamente och förstör det gamla eller
upprätta ett tilläggstestamente. Det är
viktigt att tydliggöra att det nya testamentet
ersätter det gamla. Det nya testamentet eller
tilläggstestamente måste också bevittnas. Ett
senare testamente gäller alltid före ett tidigare
förutsatt att formkraven uppfylls.

4. Prata med en sakkunnig
Eftersom det handlar om ett viktigt juridiskt
dokument är det alltid klokt att rådfråga en
sakkunnig advokat eller jurist. Banker eller
begravningsbyråer har också kunskap om hur man
upprättar ett testamente.
OM har kontakt med en extern testamentesrådgivare som erbjuder konstnadsfri hjälp för
upprättande av ditt testmente om du skulle
önska det.
Kontakta i så fall oss på 036-18 44 91 eller
omsverige@om.se så förmedlar vi gärna den
kontakten.
5. Säkra ditt testamente
Förvara originaltestamentet på en säker plats
där du vet att det kommer att hittas när du gått
ur tiden, till exempel ett bankfack. Ta även en
kopia på originalet med en hänvisning om var
originalet finns. Det är också bra att berätta för dina
närmaste att ett testamente finns.

6. Var tydlig men inte för specifik
Att bli förmånstagare i ett testamente
betyder oerhört mycket för vårt arbete, både
här hemma i Sverige och internationellt. För att
testamentet verkligen skall komma till nytta för
oss och kunna bli till välsignelse, är det viktigt att
du är tydlig samtidigt som du inte låser gåvan till
ett specifikt projekt eller land. Förutsättningar
förändras med tiden och specifika projekt
kanske inte längre är aktuella den dag du går
bort. Var därför tydlig med att du vill testamentera till oss genom att uppge OM Sverige och
organisationsnummer som förmånstagare i
testamentet. Genom att inte specificera gåvan mer
än så låser du inte pengarna till ett specifikt projekt
utan ger oss möjlighet att använda pengarna där
de bäst behövs när det är aktuellt.

7. Övriga frågor
Du kan också testamentera hus, bostäder,
aktier eller obligationer. Skattemässigt är det
mer fördelaktigt än att skänka pengar efter en
försäljning. Då slipper du eventuell reavinstskatt
och din gåva blir värd mer.
Ta gärna kontakt med oss om du tänker nämna oss
i ditt testamente, då kan vi hjälpa dig med eventella
frågor. 036-18 44 91 eller omsverige@om.org
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Exempel på testamente
Jag (NN, 123456-7890 ) bestämmer som min yttersta vilja och testamente hur min egendom skall
fördelas, då jag dör.
(Ex. 1)
Den egendom som återstår efter att mina bröstarvingar erhållit sin laglott skall tillfalla OM Sverige
organisationsnummer: 826001-5774

(Ex. 2)
OM Sverige, organisationsnummer: 826001-5774 skall erhålla
• Ett belopp om ………………..kronor
• Följande egendom (t ex värdepapper, fastighet etc.) ……………
Resten av min kvarlåtenskap skall tillfalla (annan organisation) med organisationsnummer:....................

(Ex. 3)
All min kvarlåtenskap skall tillfalla OM Sverige, organisationsnummer: 826001-5774
(ort)………………………………………………………(datum)……………………………… (underskrift)………………………………
Vi intygar att NN som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja i vår
närvaro förklarat ovanstående vara hans/hennes yttersta vilja och därefter undertecknat sitt namn.
Datum som ovan…………………………………………..
Namn och adress (vittne 1)………………………………………………………………
Namn och adress (vittne 2)………………………………………………………………
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Presentation av OM
RÖRELSENS UTVECKLING

Allt började 1957 med några unga människors
längtan att be, ge och gå till de människor som
ännu inte hört evangeliet. Sommarkonferenserna i
Europa med början under 1960-talet samlade
stora skaror av ungdomar från olika delar av
kristenheten. De första års-teamen bildades
för arbete i Europa, på andra sidan järnridån, i
muslimvärlden och ända borta i Indien. 60 år
efter starten är OM en global rörelse med
över med över 5000 lång- och korttidsmissionärer förutom de tusentals volontärer som
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engagerar sig varje år. Svenskar har alltsedan
mitten av 60-talet varit en del av OM.
Idag leds arbetet med team på flera platser i
landet och många utsända arbetare i världen,
i nära samverkan med lokala församlingar
och samfund. 100-tals ungdomar får varje år
möjlighet att följa Jesus ut i världen under en
kortare tid för att dela evangeliet och formas som
lärjungar.

Varför testamentera
till OM Sverige?
Sedan 1990-talet har ett allt starkare fokus på
holistisk mission vuxit fram. Längtan att möta
människors hela livssituation med evangeliet
innebär att arbetet har breddats.
Visionen löper dock allt sedan starten som en
röd tråd genom vår historia och är mer aktuell än
någonsin: Vi vill se fler levande gemenskaper
av efterföljare till Jesus, bland de minst nådda.

Mycket
har
utvecklats
inom
rörelsen
genom årens lopp. På 1960- och 70-talet kom de
flesta OM:are från västvärlden. Idag kommer
över hälften från södra delen av jordklotet och
vi har blivit en mångkulturell, global rörelse.
Under de första decennierna betonades särskilt
vikten av att proklamera evangeliet genom ord
och skrift. På 80-talet började allt fler OM-team
fokusera på församlingsplantering bland onådda
folkgrupper med en tydligare inriktning på att
arbeta långsiktigt.

För att nå det målet inspirerar och utrustar vi unga
och äldre i svensk kristenhet att vara en del i Guds
mission genom att be, ge och gå med evangeliet
ut i Sverige och världen. Testamenterade pengar
skapar nya värdefulla möjligheter i linje med vårt
uppdrag.
Våra Ge Hopp-projekt finns till för att på ett
praktiskt sätt visa på Guds kärlek genom biståndoch utvecklingsprojekt.
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Vi tränar unga kristna.
Det sker genom kortare läger och resor ut i
världen samt genom våra årsprogram i olika
internationella sammanhang. Vi vill se lärjungar
som är med och formar nya lärjungar.
Vi utrustar långtidsarbetare.
Tillsammans med lokala svenska församlingar
och samfund tränar och sänder vi arbetare för
tjänst bland de minst nådda i världen. Svenska arbetare har under de senaste 150 åren
varit med och skrivit missionshistoria i världen.
En ung generation har möjligheten att göra
detsamma idag.
Vi planterar nya församlingar.
Genom att inspirera och utrusta unga och
äldre att flytta strategiskt vill vi se fler kristna
gemenskaper på platser det finns få, eller inga
kristna idag. Genom flera svensk-somaliska
medarbetare ser vi unika möjligheter att förmedla
evangeliet genom sociala medier, media och
personliga möten. På samma sätt som Gud
växer sin församling bland somalier spridda
över hela världen drömmer vi om att se fler
personliga möten med somalier.
Vi ger människor möjlighet att be och ge
Pengar går till olika projekt och på så sätt
samverka med oss för att uttrycka hoppet i Jesus
och Guds kärlek i praktiken. Detta tar sig uttryck
på många olika sätt.
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Nedan är några exempel:
Efter 40 års närvaro som organisation i Syrien har
vi haft en unik möjlighet att hjälpa människor på
flykt undan inbördeskriget under 2010-talet.
Genom att distribuera mat och vinterpaket
genom lokala församlingar i regionen har tiotusentals människor fått praktisk hjälp och del av
hoppet i Kristus. Vi ser människor komma till tro
och nya församlingar bildas.

Under naturkatastrofer de senaste åren har
vi genom våra medarbetare på plats kunnat ge
snabb hjälp och medmänsklighet till drabbade barn,
kvinnor och män. Detta skedde exempelvis vid
tyfonen i Filippinerna 2014 och jordbävningen i
Nepal 2015 och tsunamin i Indonesien 2018.

Kontaktuppgifter
OM Sverige
Havsörnsgatan 157
556 11 Jönköping
Organisationsnr:
826001-5774

Telefon:
036-18 44 91
Bankgiro:
5784-0027
omsverige@om.org
www.omsverige.se
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Låt ditt liv fortsätta göra skillnad
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