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Lad livet
gå videre
når du
er gået
bort

en afgift der ellers
tilfalder staten,
kan du give videre
til verdens fattigste

Det vil være en stor støtte for vores arbejde
blandt verdens fattigste, hvis du vil overveje at
betænke Folkekirkens Nødhjælp med en gave, når
du skriver dit testamente. Enhver gave er med til
at gøre en forskel for nødlidende mennesker.
Erik Norman Svendsen, Biskop og Rådsformand i Folkekirkens Nødhjælp
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Den sidste vilje giver ro
Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man øn
sker skal modtage værdierne, og samtidig giver det ro hos ens nærmeste,
når man er gået bort.
Selvom man ikke er formuende, giver et testamente en mulighed for at
sende en sidste hilsen til dem, der har haft betydning i livet, og mange
efterladte bliver glade for den omsorg, der ligger i at blive betænkt.
Hvis man lever i papirløst forhold kan man risikere, at ens partner intet
arver og lever man alene uden umiddelbar familie, tilfalder ens værdier
statskassen.

Det er let at oprette et testamente
Folkekirkens Nødhjælp hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit
testamente. Vi samarbejder med erfarne advokatfirmaer over hele landet
og kan henvise til en advokat i dit nærområde. Se hvordan du kontakter
os på bagsiden.
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eas arv til sine børn

Meas Saokea er 34 år gammel, gift og har tre børn

Meas er en meget stolt mand. Han var en af landsbyens allerfattigste,
men takket være projektet har han lært at dyrke sit lille stykke jord, så
han undgår de mange problemer, som klimaforandringerne er med til at
skabe.
Udbyttet fra hans velplejede køkkenhave sælger han til handlende, der
kender den gode kvalitet. Da Meas bliver spurgt om, hvordan han sikrer
sig den rette pris for sine varer, svarer han med et grin: ”Selvom jeg ikke
kan læse og skrive, kan jeg godt regne den rigtige pris ud”.
Overskuddet fra høns og grøntsager skal bruges til at udvide med mere
jord til at dyrke grøntsager og til at holde grise. Grise er levende spare
grise, der sikrer, at han kan købe ris og såsæd til næste sæson.
Ved siden af huset og køkkenhaven har han en fiskedam. Den fik han la
vet ret smart, da vejen han bor ved skulle forbedres. Meas opsøgte den
entreprenør, der stod for vejarbejdet og tilbød ham at få jord til vejarbej
det for til gengæld at grave et område på 40 x 80 meter og tre meter
dybt ud. Her opdrætter han fisk, som bliver fodret med små orm fra Meas
ormefarm. Det er en fin forretning.
På fire år Meas har formået at forvandle familiens hytte med jordgulv og
vægge af palmeblade til et smukt hus, der er bygget i den traditionelle
stil på pæle.
Meas og hans kone er begge analfabeter, men deres børn går i skole og
Meas fortæller stolt, at den ældste nu er ved at lære ham at læse.
Meas deler sine erfaringer med de andre beboere i området, så de også
kan forbedre deres livsvilkår. Fra at have været den nederste i hierarkiet i
landsbyen er Meas nu en inspirator og ressourceperson, som mange søger
og han kan forsørge sin familie og sikre sine børn en langt bedre fremtid,
end han nogensinde havde turdet håbe på.
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Hjælp til verdens
fattigste i en menneskealder
Folkekirkens Nødhjælp har gennem snart 90 år hjulpet verdens
fattigste til et bedre liv. Fra de første indsamlinger til ofrene for
Første Verdenskrig til de store indsamlinger i 50’erne til flygt
ningene i efterdønningerne af Anden Verdenskrig. I starten af
70’erne fløj vi fødevarer til Biafra via den store luftbro, og senest
har vi lavet store indsamlinger til Pakistan, Haiti og Afrikas Horn.
I dag er Folkekirkens Nødhjælp en af de største humanitære
hjælpeorganisationer i Danmark med en stærk opbakning i hele
befolkningen - både gennem gode relationer til det kirkelige og
folkelige bagland og gennem vores frivillige i genbrugsbutikker
landet over.

år bedstemor er mor
I Malawi er mange forældre ramt af hiv/aids, ofte med døden til følge.
Tusindvis af forældreløse børn er nu afhængige af deres bedsteforæl
dre. Aisha Adini er cirka 60 år gammel og bedstemor. Hendes kræfter
og ressourcer er nu blevet afgørende for hendes fem børnebørns
opvækst og skolegang, siden deres forældre døde sidste år. I en tid
hvor Aisha havde set frem til at hvile, må hun nu kæmpe for at finde
energi. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at støtte bedsteforæl
drene og give dem mulighed for at forsørge børnebørnene.

BedsteHJÆLP i Malawi
130.000 familier
kan få en køkkenhave for
de testamenterede gaver
vi får på et år.

Giv liv – opret testamente
De penge, Folkekirkens Nødhjælp modtager i testamentariske
gaver, er et vigtigt redskab i vores arbejde med verdens fattig
ste. Det er de penge, som hjælper steder, der ikke er i mediernes
søgelys – de stille katastrofer.
Ofte er det de bidrag, der sikrer, at vi kan hjælpe mennesker helt
tilbage på fode, så de selv kan være med til at kæmpe for en
bedre fremtid.
Et testamente til fordel for Folkekirkens Nødhjælp er simpelt
hen med til at sikre en bedre hverdag og fremtid for dem, der har
allermindst.

hvis du ønsker
yderligere informationer
Folkekirkens Nødhjælp
Nørregade 15
1165 København K.
telefon ı 33 15 28 00
mail ı testamente@dca.dk
www.nødhjælp.dk/testamente
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