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Din tro på livet er 
værd at give videre!
Begynd med at tegne testamente
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Næstekærlighed
handler om at give
med hjertet
Med et testamente til Frelsens Hær er du godt på vej
Viljen og evnen til at gøre noget for andre kommer indefra – fra din personlige tro og overbevisning. 
Det samme gælder glæden ved livet. Har du tænkt over, hvem der skal arve den efter dig?

Socialt arbejde eller statskassen?
I Frelsens Hær hjælper vi – hver dag året rundt – mennesker, der trænger til mad, varme og håb. 
Men selv som kristen kirke må vi erkende, at det ikke rækker med næstekærlighed alene. Der er også 
brug for økonomiske midler – f.eks. i form af et testamente fra dig.

Tegner du testamente, er du selv herre over, hvordan dine økonomiske midler bliver fordelt, når du 
ikke er her længere. Har du børn, arver de helt automatisk. Men du kan derudover vælge at testamen-
tere et beløb til et særligt formål. Måske har du tænkt på at støtte Frelsens Hær?

Vi hjælper tusindvis af danskere om året
Som velgørende, kristen kirke er vi fritaget for arveafgift, men afhængige af private bidrag. For kun 
i kraft af private bidrag er vi i stand til at gøre noget for de hundredvis af danskere, der hver dag 
kontakter os. I december sørger vi blandt andet for julehjælp til over 8.000 socialt udsatte fami-
lier. Derudover driver vi en række væresteder, herberg, krisecentre, sommerlejre og bespisning for 
mennesker i alle aldre. Mennesker der på den ene eller anden måde er røget gennem samfundets 
sikkerhedsnet.

Vi nøjes imidlertid ikke med at modvirke social nød i Danmark. Takket være vores internationale, 
kirkelige organisation kan vi med kort varsel rykke ud med mad, tøj, medicin, telte, tæpper o.lign. i 
forbindelse med krige, ulykker og katastofer over alt i verden. Og vi gør det uden at skelne mellem 
”gode” og ”onde”, religion, hudfarve osv. Derudover driver vi hospitaler, skoler og institutioner rundt 
omkring i verdens brændpunkter.

Mad, varme og håb – 365 dage om året
I Danmark består Frelsens Hær af cirka 30 menigheder, der udfører kirkeligt og socialt arbejde i 
lokalområdet. Det sker på grundlag af Bibelens budskab om Guds kærlighed til alle. Vi sørger først 
og fremmest for at tilbyde mad, varme og håb – 365 dage om året. Det sker blandt andet gennem 
gudstjenester, samvær og dialog med den enkelte. At gøre noget for andre – især de svageste – er efter 
vores overbevisning meningen med livet. Men vi har brug for din hjælp, for at det kan lade sig gøre. 
En mulighed er at tegne testamente.
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Men et testamente kan forbedre tilværelsen
for landets mest udsatte

Det er ikke hver dag, man tænker på at tegne testamente. Men det er klogt at gøre sig nogle over-
vejelser. Med et testamente sikrer du, at dine økonomiske midler går til det, du ønsker og ikke i 
statskassen. Frelsens Hær er fritaget for arveafgift. Så testamenterer du et beløb til os, kan vi også 
fremover fortsætte vores kirkelige og sociale arbejde blandt Danmarks mest udsatte grupper.

Om du vil testamentere til Frelsens Hær generelt, til vores sociale arbejde eller til en særlig aktivitet, 
bestemmer du helt selv. Du kan høre mere om mulighederne, hvis du kontakter os på:

33 31 41 92 eller på www.frelsens-haer.dk

F R E L S E N S  H Æ R

Livet er andet
end kroner og ører

Hver dag året rundt får hundredvis af mennesker i Danmark hjælp af Frelsens Hær enten på vores væresteder,
menigheder, krisecentre, familieværksteder, institutioner og herberg m.m.

Hvert år får over 8.000 familier julehjælp fra Frelsens Hær.
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