HVEM SKAL ARVE?

HVORFOR MENIGHEDSFAKULTETET?

Hvem skal arve dine penge og de ting, du har samlet sammen, når du en dag dør?

Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem te-

Måske er det et spørgsmål, som du aldrig eller kun sjældent har forholdt dig til.

ologisk forskning og uddannelse.

Ikke desto mindre er det vigtigt at tage stilling til, mens du lever.

Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental
betydning for livet i kirken og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage

I den nyeste arvelov fra 2008, har du mulighed for selv at disponere over en langt

ansvar for sin præste- og lederuddannelse.

større del af din formue, end du havde tidligere. Har du ingen familie tilfalder
formuen staten, medmindre du har oprettet et testamente.

Menighedsfakultetet (MF) blev etableret i 1967. Siden er MF blevet opbygget til et

Det er derfor en god idé at overveje, om du skal oprette et testamente, hvor dine

akademisk velkvalificeret og veludrustet privat uddannelsessted, med egen bache-

ønsker for fremtiden er nedfældet.

loruddannelse i teologi, akkrediteret ved Unisa i Sydafrika.
Med starten af vores egen selvstændige bacheloruddannelse i teologi i 2005, har

ET TESTAMENTE ER EN HJÆLP TIL:
• at få overblik over, hvordan formuen (hus, værdipapirer, indbo mv.) skal fordeles, den dag du ikke lever mere. 								
• at tilgodese de aktiviteter, som du har hjerte for. Du kan testamentere hele
eller dele af din formue, og du kan testamentere til flere forskellige organisationer. 			
• at spare de efterladte for mange spekulationer og eventuelle konflikter.		
Selvom du opretter et testamente, råder du fortsat fuldt ud over din formue, så
længe du lever. Testamentet træder først
i kraft ved din død og omfatter alene formuen til den tid.

vi fået langt bedre muligheder fora at målrette undervisningen mod en ansættelse
i kirken. Men denne uddannelse medfører øgede udgifter, blandt andet fordi den
endnu ikke er SU-godkendt.

ARVEN GØR EN FORSKEL
Ved at testamentere din formue eller dele af den til Menighedsfakultetet, er du
med til at sikre, at der fortsat kan uddannes præster og forkyndere, som vil være
tro mod Bibelen og kirkens bekendelser.
Gennem årene har mange mennesker testamenteret til Menighedsfakultetet,
hvilket har været med til at sikre udviklingen af MF og har gjort det muligt at uddanne mange unge til at tjeneste i kirken.
Vi vil gerne opfordre dig til at overveje og evt. handle i forhold til at testamentere
din formue og dermed bidrage til at sikre MF´s fremtid.
MF er fritaget for boafgift, og testamentariske gaver går derfor ubeskåret til MF´s
arbejde.

- støt Menighedsfakultetets teologiuddannelse

Kontakt forretningsfører Walther Paauborg Hansen, Hvis du har spørgsmål eller
ønsker et møde angående dine muligheder i forhold til at testamentere. MF
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