
 

         

Pressemeddelelse: 071114 foredrag om testamente 

 

 

 
 

 
 
 

Ved du, hvem der arver efter dig? 
 

Arveloven blev ændret for snart otte år siden, men den kan stadig volde problemer, især for dem, der 

ikke har taget stilling til, om de vil lave testamente. Det vil advokat Majken Albrechtsen fra 

Advokathuset Nordsjælland fortælle om tirsdag 18. november kl. 19.30 i Frivilligcenter Hillerød, 

Fredensvej 12C. 

 

De nye regler har blandt andet betydet, at man kan testamentere mere end tidligere, og det kan ofte 

blive et chok for de efterladte, når det viser sig, at de får mindre, end de havde regnet med, og 

muligvis også mindre, end den afdøde havde tænkt sig. 

 

”Man skal tænke sig godt om, og det vil under alle omstændigheder være en god ide at overveje, 

hvorvidt man har brug for et testamente siger Majken Albrechtsen.  

 

Hun vil i sit foredrag fortælle om arvereglerne i henhold til lovgivningen, og hvorledes man ændre 

fordelingen af arv ved testamente samt om de mange misforståelser et manglende testamente kan 

skabe, og forklare hvorfor det er så vigtigt at få talt med sin familie og andre mulige arvinger om, 

hvordan en eventuel arv skal fordeles. 

 

Det bliver muligt både at stille generelle spørgsmål undervejs i foredraget og bagefter at få svar på 

mere konkrete og personlige spørgsmål om arv og testamente. 

 

Bag arrangementet står frivilligcentrets Økonomisk råd og vejledning, der udgøres af et hold frivillige 

med en professionel baggrund inden for et pengeinstitut eller revisionsfirma. Hver tirsdag kl. 16.30 - 

18.30 tilbyder de gratis råd og vejledning om økonomi. Det kan dreje sig om budget, selvangivelse, 

gæld eller overblik over økonomien ved skilsmisse, dødsfald eller arbejdsløshed. 

 

Der er gratis adgang til foredraget, og alle er velkomne. Man kan tilmelde sig på epost@frivilligcenter-

hillerod.dk. 
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