ARV OG TESTAMENT
Hvis noen skulle ønske at Centralkirkens menighet i Bergen skal tilgodeses
ved utdeling av arv, kan dette gjøres på følgende måte:
Hvem kan skrive testament.
Enhver som er over 18 år, og som ikke er sterkt sjelelig svekket kan skrive
testament uten bistand fra advokat, lege eller departement. Testamentet må
være skriftlig datert, og det må tydelig fremgå at det er et testament.
Hvem kan bevitne et testament.
Testamentet må underskrives av to vitner. Vitnene må være over atten år og
myndige. Vitnene trenger ikke å vite innholdet i testamentet, men de må være
klar over at det de underskriver er et testamente og de må underskrive
samtidig. Vitnene må kunne bevitne at den som opprettet testamentet er ved
full sans og samling og at vedkommende gjør det av egen fri vilje. Vitnene,
deres familie eller arbeidsgiver kan ikke være tilgodesett i testamentet.
Medlem i menighetsråd må derfor ikke være vitne dersom menigheten
tilgodeses med midler i testamentet.
Hvem har arverett.
Livsarvinger har krav på arv som ikke kan testamenteres bort. 2/3 av det som
du etterlater deg er livsarvingenes pliktdelsarv, dog ikke over 1 mill kr. til hvert
barn. Finnes det ingen nærmere slektninger enn tremenninger, fetteres barn
og kusiners barn, arver staten alt dersom det ikke er skrevet testament.
Hvor bør testamentet oppbevares
Det er ingen krav til hvor et testamente skal oppbevares, men det sikreste
stedet er skifteretten der du bor. Her ligger det trygt, og det blir registrert på
ditt fødselsnummer i et landsdekkende testamentregister som bare
domstolene har tilgang til. Ved dødsfall blir dermed testamentet hentet frem
automatisk.

Forslag til testament:
TESTAMENT
Undertegnede bestemmer herved som sin siste vilje at det med mine eiendeler
skal forholdes slik:
Ved min død skal…………………………………………………………………………………………..
Tilfalle Metodistkirken i
Norge,……………………………………………………………..menighet
…………………………………………………..den………………/20……..
………………………………………………………………………………………
Testators navn
………………………………………………………………………………………….
Testators underskrift
Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament i dag, mens
vi begge var tilstede samtidig, ble undertegnet av testator, som vedkjente seg
det som sin siste vilje. Vi underskriver etter testators ønske, og mens denne
selv er tilstede, likesom vi bekrefter at testator hele tiden har hatt full, normal
dømmekraft.
Navn (underskrift)……………………………………………. Med
blokkbokstaver……………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Født:………………………………………………….
Navn (underskrift)……………………………………………. Med
blokkbokstaver……………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Født:………………………………………………….

Dette dokumentet er hentet fra Metodistkirken i Norge sin årbok – som et
forslag til menighetene om hvordan et godkjent oppsett på Testamente kan se
ut.

