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KAN DENNE GRUPPE HJÆLPE MIG TIL AT STARTE ELLER 
UDVIKLE EN VIRKSOMHED?

Det er ikke let at starte eller udvikle en virksomhed, men din selvhjul-
penhedsgruppe vil hjælpe dig til at træffe kloge beslutninger. Ved grup-
pemøderne forpligter I jer til at udføre konkrete handlinger. Gruppen vil 
give dig nye ideer og opmuntre dig. Målet med denne gruppe er ikke kun 
at hjælpe dig med din virksomhed; det er også at hjælpe dig til at handle 
med større lydighed og tro på Herren og modtage hans lovede velsignelser 
ved timelig og åndelig selvhjulpenhed.

HVAD ER EN SELVHJULPENHEDSGRUPPE?
En selvhjulpenhedsgruppe adskiller sig fra de fleste af Kirkens klasser, lekti-
oner og workshops. Der er ingen undervisere, ledere eller lærere. Gruppens 
medlemmer lærer sammen og støtter og opmuntrer hinanden. Vi holder 
hinanden ansvarlige for vore forpligtelser, og vi rådfører os med hinanden 
for at løse problemer.

HVAD GØR GRUPPENS MEDLEMMER?
Ved møderne forpligter gruppens medlemmer sig til at handle. Vi ikke blot 
lærer, men gør også ting, der gør os selvhjulpne. Vi forpligter os, hjælper 
hinanden til at holde disse forpligtelser og rapporterer om vore fremskridt. 
Eftersom gruppen fungerer som et råd, er det vigtigt, at komme fast til 
møderne og til tiden. Medbring altid dette arbejdshæfte og hæfterne Mit 
fundament: Principper, færdigheder, vaner og Min vej til selvhjulpenhed. Hvert 
møde bør vare omkring to timer. Det vil tage en til to timer pr. dag at følge 
op på vore forpligtelser.

HVAD GØR EN FORMIDLER?
Formidlere er ikke eksperter i virksomheder eller undervisning. De hver-
ken leder eller underviser gruppen. De hjælper ganske enkelt gruppen til 
at følge materialet præcist, som det er skrevet. En selvhjulpenhedsspecia-
list er typisk formidler ved gruppemøderne; men medlemmer af gruppen 
kan få til opgave at være formidler efter nogle uger, hvis der er behov for 
det. Lær mere ved at se Vejledning for ledere og videoer på srs. lds. org.

BEVIS FOR FULDFØRELSE
Gruppemedlemmer, der deltager i møderne og holder forpligtelserne, vil 
kvalificere sig til at modtage to beviser fra LDS Business College: Et bevis 
for virksomhedsiværksætteri (se kravene på s. 197- 198) og et bevis for selv-
hjulpenhed (se s. 29 i Mit fundament ).

»Der findes ikke noget 
problem i familien, 
menigheden eller 
staven, som ikke kan 
løses, hvis vi søger løs-
ningerne på Herrens 
måde ved at rådføre 
– virkelig rådføre – os 
med hinanden.«

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. udg., 2012, 
s. 4

INDLEDNING
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FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer, hvis du har deres kon-
taktoplysninger. Spørg, om de kommer til mødet. Bed dem om at 
komme 10 minutter før for at skrive sig på tilstedeværelseslisten.

• Forbered materialerne til mødet:
◦ Tag et eksemplar af dette arbejdshæfte og hæftet Mit fundament: 

Principper, færdigheder, vaner med til hver person.
◦ Tag fem ekstra hæfter med af Min vej til selvhjulpenhed, hvis nu 

nogle gruppemedlemmer ikke har fået et.
◦ Forbered om muligt en måde at vise videoer på.
◦ Hvis du ikke har nogen hæfter eller videoer, kan du finde dem 

online på srs. lds. org.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.

◦ Formidleren står ikke op under mødet og sidder ikke for enden 
af bordet. Formidleren bør ikke være i centrum, men bør hjælpe 
gruppemedlemmerne til at fokusere på hinanden.

10 minutter før mødet:
• Hils venligt på gruppemedlemmerne, når de kommer. Lær deres 

navne at kende.
• Send et stykke papir rundt og bed alle tilstedeværende om at skrive 

deres fulde navn, menighed og fødselsdato (dag og måned, ikke år ).
◦ Gå efter gruppemødet ind på srs. lds. org/ report og følg instruktio-

nerne for at registrere alle gruppemedlemmerne.
◦ Lav efter det første møde en kontaktliste, som gruppen kan få.

• Vælg en til at holde øje med tiden, så gruppen holder tidsplanen. 
Bed ham eller hende om at sætte stopuret, som hæftet anviser.
◦ Der er fx instruktioner, hvor der står: »Tid: Sæt stopuret på 60 

minutter til afsnittet Lær.« Den, der holder øje med tiden, starter 
tiden på en telefon, et ur eller andet og fortæller gruppen, når 
tiden er gået. Derefter kan gruppen beslutte, hvorvidt de begynder 
det næste afsnit eller fortsætter deres drøftelse et par minutter.

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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Når mødet begynder:
• Sig: »Velkommen til denne selvhjulpenhedsgruppe.«
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Sig følgende:

◦ »Dette er en selvhjulpenhedsgruppe, der hedder ›Iværksættere: 
Min egen virksomhed‹. Er I her alle for at starte jeres egen virksom-
hed op eller udvikle den?

◦ »Den selvsupplerende uddannelsesfond yder ikke erhvervslån. 
Men når disse møder er færdige, vil I være bedre forberedte til at 
træffe beslutninger om lån af lokale långivere.

◦ Vi skal mødes 12 gange. Hvert møde varer omkring to timer. Vi 
kommer også til at bruge en til to timer hver dag på at holde de 
forpligtelser, som skal gavne vores virksomhed. Vil I forpligte jer til 
at bruge den tid på det?«

• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Sig følgende:

◦ »Hver gang vi mødes, begynder vi med et emne fra hæftet Mit fun-
dament: Principper, færdigheder og vaner. Det hjælper os til at lære og 
efterleve principper, færdigheder og vaner, der fører til åndelig og 
timelig selvhjulpenhed.

◦ Helligånden vil give jer ideer i løbet af ugen. Skriv 
jeres ideer ned og udfør dem. Når I gør dette, vil 
Herren velsigne jer og udrette mirakler i jeres virk-
somhed.«

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit funda-
ment.

• Læs Det Første Præsidentskabs introduktionsbrev på 
side 2 i Mit fundament. Udfør derefter 1. princip i det 
hæfte og vend tilbage til dette arbejdshæfte.

Mit fundament: 
Principper, 

færdigheder og vaner
SELVHJULPENHED

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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VI ER EN DEL AF »HERRENS FORRÅDSHUS«
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Øvelse: Dan grupper med tre i hver. Flyt jeres stole, så I sidder over for 
hinanden.
 1. En af jer bør fortælle de andre om noget, I har opnået. Det kan 

være: »Jeg fik en belønning på mit arbejde for ›bedste service‹«, 
eller »jeg har været på mission« (eller en anden kirkekaldelse), 
eller »jeg er mor«.

 2. De to andre skal nu, så hurtigt de kan, fortælle den pågældende, 
hvilke færdigheder og evner der var nødvendige for at opnå det. 
De bør bruge et minut. Hvis den pågældende sagde: »Jeg har 
været på mission«, kan de andre hurtigt sige: »Så er du modig, 
en god studerende, hårdtarbejdende, en leder, en socialarbejder, 
en der sætter mål, god til mennesker, en underviser, en dygtig 
planlægger og i stand til at udføre vanskelige ting.«

 3. Gentag dette for hver person.

 Drøft: Hvad følte I, da de andre nævnte jeres talenter og færdigheder?

 Læs: Alle de færdigheder og evner, vi har hver især, er en del af Her-
rens forrådshus.

 Drøft: Læs skriftstedet til højre. Kan vores gruppe arbejde sammen og 
»stræbe efter at tilgodese« de andre gruppemedlemmer?

 Øvelse: Lad os udføre vores første handling som gruppe. Lad os bruge 
fem minutter og beslutte, hvad vi skal kalde vores gruppe.
Skriv gruppens navn nedenfor:

 

LÆR

»Og alt dette til gavn 
for den levende Guds 
kirke, for at enhver kan 
forøge sine talenter, for 
at enhver kan tilegne 
sig andre talenter, ja, 
endog hundrede fold, 
som skal kastes ind i 
Herrens forrådshus … 
idet enhver stræber 
efter at tilgodese sin 
næste og gøre alt alene 
med Guds ære for øje.«
LÆRE OG PAGTER 82:18- 19

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVAD VIL VI GØRE I DENNE GRUPPE?
 Læs: Vi vil arbejde sammen som gruppe for at hjælpe hinanden med 

at starte og udvikle vores virksomhed. Vi har også et højere mål – 
at blive selvhjulpne, så vi bedre kan tjene andre. Når vi kan sørge 
for os selv, kan vi bedre hjælpe andre mennesker.

 Se: Se succeshistorien »Samuel: Computer Repair« (Samuel: Repa-
ration af computere). (Ingen video? Fortsæt blot med at læse 
herunder).

 Øvelse: I løbet af de næste 12 uger kommer I til at besvare følgende virk-
somhedsspørgsmål: Læs sammen de virksomhedsspørgsmål, som 
skal besvares i denne selvhjulpenhedsgruppe.

UGE SÅDAN STARTER JEG 
MIN VIRKSOMHED UGE SÅDAN UDVIKLER JEG 

MIN VIRKSOMHED

1 Hvordan starter eller udvikler jeg min 
 virksomhed? 7 Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?

2 Hvad ønsker folk at købe? 8 Hvor meget har jeg råd til at investere til 
 udvikling af min virksomhed?

3 Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter 
en salgspris? 9 Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at 

udvikle min virksomhed?

4 Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver 
overskud? 10 Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og 

afslutte handler?

5 Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min 
families penge? 11 Hvordan kan jeg øge mn indtjening?

6 Hvordan udvikler min virksomhed sig? 12 Hvordan kan jeg fortsat udvikle min 
 virksomhed?

 Læs: Vi vil hver uge forpligte os, handle, komme til tiden til vore 
møder og rapportere til gruppen. Når vi arbejder sammen med 
gruppen, vil det sammen lykkes for os! Her kommer denne uges 
spørgsmål og handling.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvor bør jeg koncentrere mig om at 
sætte ind for at starte eller udvikle min virksomhed?
UGENS HANDLING – Anvend dagligt Oversigt over virksom-
hedens succes for at lære, hvor jeg skal koncentrere mig om 
at sætte ind for at starte og udvikle min virksomhed.

Resten af dette møde vil hjælpe os til at besvare dette spørgsmål 
og udføre den handling.

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVORDAN KAN JEG STYRE MIN ØKONOMI KLOGT?
 Læs: At være selvhjulpen indebærer at bruge mindre, end vi tjener, 

og at have en opsparing. Opsparing kan hjælpe os til at klare 
uforudsete udgifter eller til at forsørge os selv og vores familie, 
når vores indtægt er lavere end forventet. Som en del af denne 
gruppe forpligter vi os til at spare op hver uge, om det så er en 
mønt eller to.

 Drøft: I nogle områder er det en god idé at spare op i en bank. I andre 
områder er det ikke en god idé, fx når et land har høj inflation, 
eller når banker er ustabile. Er forholdene gode i jeres område til 
at spare op i en bank? Hvilke banker tilbyder den bedste opspa-
ringsrente?

 Læs: En anden del af det at være selvhjulpen er at være fri for privat 
gæld. Privatlån anvendes til at bruge mere, end vi er i stand til 
at betale. Profeter har rådet os til at undgå privat gæld, og når vi 
bliver mere selvhjulpne, reducerer og fjerner vi privat gæld. Men 
i nogle tilfælde kan det være klogt med et erhvervslån. Som en 
del af denne gruppe vil vi lære, hvornår et lån kan være med til 
at udvikle vores virksomhed.
Akutte lægeudgifter kan ofte forårsage store udgifter. Forsikrin-
ger kan udover den offentlige sygesikring ofte hjælpe med til 
at beskytte os mod disse udgifter. Det kan være en vigtig del af 
vores vej mod selvhjulpenhed at tegne en sundheds-  eller ulyk-
kesforsikring.

 Drøft: Visse typer forsikringer (som fx sundheds-  og livsforsikring) er 
lettere at få og mere nyttige end andre typer forsikringer. Nogle 
af dem, der tilbyder forsikringer, er gode, andre er uærlige. Hvad 
er de bedste forsikringsmuligheder i jeres område?

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVORDAN KAN JEG BLIVE EN DYGTIG 
VIRKSOMHEDSEJER?
 Øvelse: Oversigt over virksomhedens succes nævner ting, som dygtige 

virksomhedsejere gør. Find sammen med en makker. Slå op 
i Oversigt over virksomhedens succes på den sidste side i det 
arbejdshæfte.
I kan skiftes til at læse, hvordan succesfulde 
virksomhedsejere finder svar på spørgsmålet 
»Hvad ønsker folk at købe?«

 Drøft: Hvordan kan Oversigt over virksomhedens 
succes hjælpe jer til at blive en dygtig virk-
somhedsejer?

 Læs: Når vi i dette arbejdshæfte ser dette sym-
bol, ved vi, at dette princip findes i Over-
sigt over virksomhedens succes.
Oversigt over virksomhedens succes er ikke 
kun beregnet til vore møder. Vi bruger den 
jævnligt i løbet af ugen. Når som helst vi 
står over for et problem eller en mulighed, 
kigger vi i vores Oversigt over virksomhe-
dens succes for at se, hvad en succesfuld 
virksomhedsejer ville gøre.

HVORDAN VIL JEG UDVIKLE MIN VIRKSOMHED?
 Læs: Succesfulde virksomhedsejere kan tydeligt beskrive deres virksom-

hed. Det hjælper dem til at fokusere på det, der giver indtjening, 
og det der ikke gør. Det hjælper dem også til at få hjælp af andre, 
som fx af andre virksomhedsejere eller af långivere. Succesfulde 
virksomhedsejere registrerer deres virksomheds fremgang.
Få i denne uge fat i en ren notesbog om jeres virksomhed. I 
bruger denne notesbog til at skrive jeres tanker og ideer om jeres 
virksomhed ned og til at føre en fortegnelse over jeres virksom-
hedstransaktioner. Vi vil bruge vores notesbog om virksomheden 
under vore møder og i løbet af ugen.
Når vi i dette arbejdshæfte ser dette symbol, 
minder det os om at skrive i vores notesbog om virksomheden.

KUNDER
Hvad ønsker folk at købe?

• Vid, hvorfor folk køber jeres produkt
• Vid, hvad kunder sætter pris på
• Lær dagligt af kunderne

OMKOSTNINGER
Hvordan kan jeg 
 kontrollere min 
 omkostninger?

• Sænk omkostningerne
• Brug flere leverandører
• Læg kun faste omkostninger 

oveni, når de øger fortjenesten
• Foretag kloge investeringer
• Brug De fire rigtige til at låne 

med visdom

SALG
Hvordan sælger jeg?
• Lav altid et mersalg
• Omsæt lageret ofte
• Spørg, lyt, foreslå
• Gør det let at købe
• Afslut salget

FORTJENESTE
Hvordan øger jeg min fortjeneste?

• Bogfør dagligt
• Giv dig selv løn
• Stræb dagligt efter 

 fortjeneste

• Køb billigt, sælg til en høj pris
• Stjæl ikke fra din virksomhed
• Anvend produktive aktiver

VIRKSOMHEDENS SUCCES
Hvordan driver jeg min virksomhed?

• Adskil virksomhedens 
og det private regnskab

• Bogfør dagligt
• Betal tiende først
• Spar op hver uge
• Udvikl noget hver dag

• Bliv ved med at lære
• Efterlev principperne i 

Mit fundament
• Sæt spændende, 

 målbare mål
• Start småt, tænk stort
• Giv aldrig op!

OVERSIGT OVER 
VIRKSOMHEDENS SUCCES

Principper for virksomhedens succes

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVORDAN OBSERVERER JEG EN VIRKSOMHED OG 
TÆNKER OVER VIRKSOMHEDENS FREMGANG?
 Læs: Som en del af denne uges forpligtelse til handling vil vi lære at 

anvende Oversigt over virksomhedens succes til at observere en 
virksomhed og se, om den følger principperne for succes.

 Øvelse: Dan grupper på tre. Flyt jeres stole, så I sidder over for hinan-
den. Brug Oversigt over virksomhedens succes og følg disse 
instruktioner:
 1. Find en forretning i området, I alle ved noget om. Derefter 

stiller en person et spørgsmål fra oversigten. Fx: »Virker det som 
om, at ejeren af møbelforretningen ved, hvad folk ønsker at 
købe?« Eller: »Virker det til, at han ved, hvordan man sælger?«

 2. De andre bruger et minut eller to på at besvare spørgsmålet ud 
fra deres viden om forretningen og principperne i oversigten. Fx: 
»Ja, ejeren ved, hvad folk sætter pris på.« Eller: »Nej, ejeren lader 
ikke til at vide særlig godt, hvordan man afslutter en handel.«

 3. Gentag dette tre til fire gange.
 4. Tal nu om jeres egen virksomhed. Gør I det, en succesfuld virk-

somhedsejer gør?

 Øvelse: Slå op på side 13- 14 med en makker. Læs og drøft, hvordan I vil 
observere virksomheder denne uge.

HVORFOR ØNSKER HERREN, AT VI SKAL VÆRE 
SELVHJULPNE?
 Drøft: Hvorfor ønsker Herren, at vi skal være selvhjulpne?

 Læs: Læs citatet til højre.

 Drøft: Hvordan kan vore bestræbelser på at starte eller udvikle en virk-
somhed tjene et »helligt formål«, som ældste Christofferson sagde?

 Læs: Herren har magten til at hjælpe os til at blive selvhjulpne. Han 
har sagt: »For se, jeg er Gud; og jeg er en Gud, der gør mirakler« 
(2 Ne 27:23). Når vi indvier, eller vier, vore bestræbelser i vores 
virksomhed til det hellige formål at blive selvhjulpne, vil Herren 
lede os gennem inspiration. Når vi viser vores tro ved at lytte 
til og adlyde tilskyndelser, vil Herren udføre sine mirakler og få 
mere ud af vore bestræbelser, end vi selv nogensinde ville kunne.

»At indvie er at ind-
sætte eller vie noget 
til at være helligt, som 
er ofret til et helligt 
formål.«
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
»Betragtninger over et 
liv viet til Gud«, Liahona, 
nov. 2010, s. 16

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT GØRE FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

 Øvelse: Hvad kan I gøre for at starte eller udvikle jeres virksomhed i 
denne uge?
Gør denne ide til jeres »ugentlige virksomhedsmål«. Det er en 
forpligtelse, som I vælger.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

OVERVEJ

»Herren [er] efter sin 
vilje … i stand til at 
gøre alt for menne-
skenes børn, dersom 
de udøver tro på 
ham.«
1 NEFI 7:12

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Læs: Hver uge vælger vi en »handlingsmakker«. Det er et medlem i 
gruppen, som hjælper os til at holde vore forpligtelser. Hand-
lingsmakkere bør kontakte hinanden i løbet af ugen og rappor-
tere om hver deres fremskridt. Sædvanligvis er handlingsmakkere 
af samme køn og ikke i familie med hinanden.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil udføre alle de daglige aktiviteter i Oversigt over virksomhedens succes 
(se s. 13- 14).

Jeg vil skaffe en notesbog om virksomheden og tage den med til vores næste 
møde.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   
 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

FORPLIGT JER

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Se: »Action and Commitment« (Handling og forpligtelse) (Ingen 

video? Læs s. 12).

 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 
før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I 
udførte forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har udført 
aktiviteter 
dagligt fra 
Oversigt 
over virk-

somhedens 
succes 

(Skriv antal 
dage)

Har taget 
en notesbog 
om virksom-
heden med 

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 
virksom-
hedsmål 
(Ja/Nej)

Har øvet 
mig på 

Fundament  - 
princippet 

og lært min 
familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har 
 rapporteret 

tilbage til 
min hand-

lingsmakker 
(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.

 Læs: Ved vores næste gruppemøde vil formidleren tegne et forpligtelses-
skema på tavlen (noget lig ovenstående). Vi vil komme 10 minut-
ter, før mødet begynder, og skrive vores fremgang på skemaet.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste 
uge. Bed ham eller hende om at læse indersiden af forsiden i sit 
arbejdshæfte for at finde ud af, hvad formidlere gør. Han eller 
hun bør formidle på samme måde, som formidleren gjorde i dag:
• Indbyde Ånden; tilskynde gruppens medlemmer til at søge 

Ånden.
• Stole på materialet. Føj ikke noget til, gør blot, hvad der står.
• Holde tiden.
• Være energisk; hav det sjovt!

 Øvelse: Hvem vil gerne opnå et bevis som iværksætter fra LDS Business 
College i Salt Lake City i Utah i USA? Slå op på side 197- 198 og 
skiftes til at læse kravene.

 Læs: Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Bemærkning til 
formidleren:
Husk at lave kopier af 
gruppens kontaktop-
lysninger til det næste 
møde.
Husk også at registrere 
alle gruppemedlem-
mer på srs. lds. org/ 
report.

»Når en præstation 
måles, øges den. 
Når en præstation 
måles og rapporteres, 
øges præstationen 
drastisk.«
THOMAS S. MONSON, i 
Conference Report, okt. 
1970, s. 107

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?



12

HANDLING OG FORPLIGTELSE
Vælg roller og lav følgende rollespil:

FORTÆLLER 1: Vi tror på at indgå og 
holde forpligtelser. Alt det, vi gør i vore 
selvhjulpenhedsgrupper, er bygget op 
omkring forpligtelser og rapportering.
FORTÆLLER 2: Ved slutningen af et 
gruppemøde gennemgår vi vore handlinger 
for ugen og skriver under for at vise vores 
forpligtelse. Vi vælger også en handlings-
makker for ugen. Handlingsmakkeren skri-
ver under i vores arbejdshæfte for at vise 
sin støtte. Og hver dag i ugen kontakter vi 
vores handlingsmakker for at rapportere 
om vore handlinger og om nødvendigt få 
hjælp.
FORTÆLLER 3: I løbet af ugen noterer vi 
vores fremgang i arbejdshæftet og anven-
der de givne redskaber, som fx skemaer 
eller andre formularer. Og hvis vi har brug 
for yderligere hjælp, kan vi ringe til vores 
familie, venner eller formidleren.
FORTÆLLER 4: I begyndelsen af vores 
næste møde vender vi tilbage og rapporte-
rer om vore forpligtelser. Det bør være en 
rar og lærerig oplevelse for alle. Tænk på, 
hvordan disse mennesker blev hjulpet ved 
at forpligte sig og rapportere.

GRUPPEMEDLEM 1: Første gang jeg rap-
porterede om mine forpligtelser, tænkte jeg: 
»Det her føles underligt.« Hvorfor skulle 
mine gruppemedlemmer bryde sig om, 
hvad jeg gjorde? Men så fandt jeg ud af, at 
det gjorde de. Og det hjalp mig.
GRUPPEMEDLEM 2: Det gik op for mig, 
at jeg ikke ville svigte min gruppe. Så jeg 
arbejdede virkelig hårdt på at holde mine 
forpligtelser. Jeg ved ikke, om jeg kunne 
have gjort fremskridt på nogen anden 
måde. Det har virkelig hjulpet mig i mine 
prioriteringer at skulle rapportere hver uge.
GRUPPEMEDLEM 3: Når jeg tænkte på 
min vej til selvhjulpenhed, var jeg bange, 
fordi det var så stor en ting. Men gruppe-
møderne hjalp mig til at få delt det op i 
mindre trin. Og jeg aflagde rapport til min 
gruppe for hvert enkelt trin. Derefter gjorde 
jeg virkelig fremskridt. Jeg tror, at denne 
succes skyldtes, at jeg skabte nye vaner.
Tilbage til side 11

Ressourcer
1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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HVORDAN BRUGER JEG OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDENS 
SUCCES?
Observer, reflekter og grund hver dag i denne uge over principperne for en virk-
somheds succes. Besøg virksomheder i en til to timer hver dag for at observere 
dem. Tag jeres notesbog og dette arbejdshæfte med jer, når I besøger lokale virk-
somheder, så I kan bruge følgende spørgsmål og Oversigt over virksomhedens 
succes (sidste side i dette hæfte).

DAGLIGE AKTIVITETER:
Dag 1
Kunder

Observer hvad, hvornår og hvor meget kunderne køber. Gennemgå principperne for kunder ifølge 
oversigten. Notér jeres tanker her:

  

  

 

Dag 2
Salg

Hvordan sælger virksomhederne deres produkter eller ydelser? Kan de gøre det bedre? Gennemgå 
principperne for salg ifølge oversigten. Notér jeres tanker her:

  

  

 

Dag 3
Omkostninger

Tænk over de omkostninger, virksomhederne har. Hvordan reducerer de omkostningerne? 
 Gennemgå principperne for omkostninger ifølge oversigten. Notér jeres tanker her:

  

  

 

Dag 4
Fortjeneste

Holdt virksomhederne styr på deres indtægter eller omkostninger? Hvordan ville I holde styr på 
pengene, hvis det var jeres virksomhed? Gennemgå principperne for fortjeneste ifølge oversigten. 
Notér jeres tanker her:

  

  

 

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?
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Overvej og bed i de næste to dage om vished om, at Herren vil velsigne jer i jeres 
bestræbelser på at tjene et helligt formål i jeres egen virksomhed. Notér de indtryk, 
du får hver dag, når du tænker på hver del i Oversigt over virksomhedens succes.

DAGLIGE AKTIVITETER:
Dag 5

Kunder

  

  

 

Salg

  

  

 

Dag 6

Fortjeneste

  

  

 

Omkostninger

  

  

 

Tilbage til side 8

1: Hvordan starter eller udvikler jeg min virksomhed?



2
Hvad ønsker 
folk at købe?

Iværksættere: Min 
egen virksomhed
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FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet. Hvis du ikke har nogen hæfter eller 
videoer, kan du finde dem på srs. lds. org.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne 

i din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har udført 
aktiviteter 
dagligt fra 

Oversigt over 
virksomhe-

dens succes 
(Skriv antal 

dage)

Har taget en 
notesbog om 
virksomheden 

med 
 (Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige virk-
somhedsmål 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har 
 rapporteret 

tilbage til 
min hand-

lingsmakker 
(Ja/Nej)

Gloria 6 J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Uddel kopier af gruppens kontaktoplysninger (fra sidste møde).
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 2 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 

NYT! 

NYT! 

2: Hvad ønsker folk at købe?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Drøft: Læs citatet til højre. Hvordan gælder det vores gruppe?

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op. (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Vi må prøve at holde alle vore forplig-
telser. Det er en af de vigtigste vaner hos selvhjulpne mennesker.
Lad os sige vores formålserklæring sammen, mens vi stadig står 
op. Disse udtalelser minder os om formålet med vores gruppe.

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.
Har alle deres notesbog om virksomheden med? Til dem, der ikke 
har, kan I bede nogen om noget papir, I kan bruge i dag. Sørg 
efter dette møde for at få fat på en notesbog, der kan bruges til 
resten af vore møder.
Når vi ser dette symbol, 
minder det os om, at 
det, vi drøfter, er vigtigt at skrive i vores notesbog om virksomhe-
den. Vi behøver ikke at skrive dem ned med det samme, men vi 
bør under mødet eller i løbet af ugen skrive det, der vil hjælpe os 
til at starte vores virksomhed op og udvikle den.

 Drøft: Lad os sætte os sammen og give hinanden råd og hjælpe hinan-
den med vore virksomheder. Dette er den vigtigste drøftelse ved 
dette møde!
Hvad lærte I, da I udførte de daglige aktiviteter i Oversigt over 
virksomhedens succes? Hvordan vil det jeres virksomhed?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

RAPPORTÉR

»Når en præstation 
måles, øges den. Når 
en præstation måles 
og rapporteres, øges 
præstationen drastisk.«
THOMAS S. MONSON, i 
Conference Report, okt. 
1970, s. 107

2: Hvad ønsker folk at købe?
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LÆR

KUNDER
Hvad ønsker folk at købe?

• Vid, hvorfor folk køber jeres produkt
• Vid, hvad kunder sætter pris på
• Lær dagligt af kunderne

OMKOSTNINGER
Hvordan kan jeg 
 kontrollere min 
 omkostninger?

• Sænk omkostningerne
• Brug flere leverandører
• Læg kun faste omkostninger 

oveni, når de øger fortjenesten
• Foretag kloge investeringer
• Brug De fire rigtige til at låne 

med visdom

SALG
Hvordan sælger jeg?
• Lav altid et mersalg
• Omsæt lageret ofte
• Spørg, lyt, foreslå
• Gør det let at købe
• Afslut salget

FORTJENESTE
Hvordan øger jeg min fortjeneste?

• Bogfør dagligt
• Giv dig selv løn
• Stræb dagligt efter 

 fortjeneste

• Køb billigt, sælg til en høj pris
• Stjæl ikke fra din virksomhed
• Anvend produktive aktiver

VIRKSOMHEDENS SUCCES
Hvordan driver jeg min virksomhed?

• Adskil virksomhedens 
og det private regnskab

• Bogfør dagligt
• Betal tiende først
• Spar op hver uge
• Udvikl noget hver dag

• Bliv ved med at lære
• Efterlev principperne i 

Mit fundament
• Sæt spændende, 

 målbare mål
• Start småt, tænk stort
• Giv aldrig op!

OVERSIGT OVER 
VIRKSOMHEDENS SUCCES

Principper for virksomhedens succes

HVAD ØNSKER FOLK AT KØBE?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Hvordan vil vi vælge en virksomhed, der kan blive en succes? 
Hvis vi allerede har en virksomhed, hvordan ved vi så, om det 
er den rigtige?
Denne lektion vil koncentrere sig om kundedelen i Oversigt 
over virksomhedens succes.

 Se: »Business on a Stick« (En forretning på en pind) (Ingen video? 
Læs s. 26).

 Drøft: Hvad lærte I af denne video?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvad ønsker folk at købe?
UGENS HANDLING – Jeg vil tale med virksomhedsejere og 
kunder og vælge et produkt eller en ydelse, der løser kunder-
nes problemer.

Resten af dette møde vil I lære og øve jer på færdigheder, der 
hjælper jer til at besvare dette spørgsmål og udføre disse hand-
linger. Denne video hjælper jer i gang med at stille de rigtige 
spørgsmål.

 Se: »Selecting the Right Business« (Vælg den rette virksomhed) 
(Ingen video? Læs s. 28).

 Læs: Lad os igen læse dette diagram og lave øvelsen på næste side.

VÆLG DEN RETTE VIRKSOMHED

1  Hvad ønsker folk at købe?
KUNDER, PRODUKTER

2  Som jeg kan 
sørge for?

FÆRDIGHEDER, 
INTERESSER, 

ERFARING

3  Som er let 
at starte op?

KONKURRENCE, 
 LEVERANDØRER, 

KAPITAL

4  Som vil øge min indtægt?
PASSENDE OVERSKUD/FORTJENESTE

GOD  VIRKSOMHED 
FOR MIG!

2: Hvad ønsker folk at købe?
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HVORDAN VÆLGER JEG DEN RIGTIGE VIRKSOMHED?
 Øvelse: Hvilken slags virksomhed har I overvejet: Catering, overnatnings-

mulighed, sundhedspleje, vedligeholdelse, byggeri, produktion, 
ydelser eller noget andet?
Anvend de fire spørgsmål i diagrammet på forrige side som en 
hjælp til at indsnævre jeres valg. Læg mærke til eksemplerne til 
højre. Skriv en eller to slags virksomheder, der interesserer jer:

 
Stil specifikt hvert af følgende spørgsmål til personen ved siden af 
jer. Skriv jeres svar ned.
 1. Hvilke konkrete kundebehov har I set i jeres egen virksomhed 

eller i den virksomhedskategori, der interesserer jer? Hvad vil 
kunderne købe?

  

 

 2. Hvilke behov kan jeres virksomhed imødekomme? Hvad er I 
gode til, eller hvad kan I lide at lave?

  

 

 3. Hvilken konkret virksomhed kan I let starte op, eller hvordan 
kan I udvikle eller omstille jeres nuværende virksomhed til at 
blive mere rentabel? Tænk over konkurrence, leverandører og 
de nødvendige penge.

  

 

 4. Hvordan vil jeres virksomhed give jer mulighed for at øge 
jeres indkomst og blive mere selvhjulpen? Hvor kan I få en 
fortjeneste?

  

 

Skriv nu nogle få konkrete virksomheder, I kunne tænke jer at 
lære noget om:

  

 

Eksempel:
Catering, salg

Dessert eller snack
Billig snack om 
 eftermiddagen, 
aftenen

Jeg kan godt lide at 
lave mad
Jeg er god til at sælge

Et ukompliceret 
produkt
Lave 
opstartsomkostninger
Lille konkurrence

En masse kunder

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
tænker stort, men 
begynder i det små.

Snacks, der kan 
tages med?
Is? Frugt?
Noget sjovt?

2: Hvad ønsker folk at købe?
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HVORDAN KAN JEG LÆRE AF VIRKSOMHEDSEJERE?
 Læs: Nu, da vi har fået nogle ideer om vores egen virksomhed, skal 

vi lave en markedsundersøgelse for at afprøve vore ideer og lære 
mere. Vi skal observere mennesker, tale med kunder, tale med kon-
kurrenter og prøve produkter. Og vi skal finde reelle behov og svar.

 Se: »Talking to Business Owners« (Tal med virksomhedsejere) (Ingen 
video? Fortsæt med at læse).

 Øvelse: Øv jer med jeres sidemand på de spørgsmål, I vil stille virksom-
hedsejere i denne uge. Forklar hinanden om jeres virksomhed 
eller den slags virksomhed, I gerne vil starte op. I kan skiftes til at 
præsentere jer selv og stille nedenstående spørgsmål. Giv feed-
back til hinanden og prøv igen.

PRÆSENTATION: Hej, jeg hedder ___ (navn). Hvad hedder du? Jeg deltager i en 
virksomhedsklasse, og vi prøver at lære, hvordan man får en virksomhed til at lykkes. 
Må jeg stille nogle spørgsmål?

KUNDEBEHOV, PRODUKT
• Hvad køber dine kunder mest af?
• Hvorfor tror du, at kunderne køber det, du sælger?
• Hvem er dine konkurrenter? Hvad gør din virksomhed bedre end deres?

LEVERANDØRER, FORTJENESTE
• Hvor får du dit produkt fra? Er der andre leverandører?
• Tror du, at du kunne sænke omkostningerne, hvis du køber mere ad gangen?
• Hvad er din pris? Hvordan fastsatte du den pris? Er du rentabel?
• Hvad ville der ske, hvis du hævede eller sænkede din pris?

SALG
• Hvor mange kan du cirka sælge hver dag?
• Hvordan finder du nye kunder?
• Hvor vigtig er din beliggenhed?
• Hvad har været nogle af nøglerne til din succes? De største problemer?

 Drøft: Når alle har øvet sig mindst en gang, drøftes dette med gruppen: 
Hvad vil I spørge om, når I går ud og taler med virksomheds-
ejere? Skriv det, I har lært, her:

  

  

 

 Læs: Skriv hver dag i denne uge i jeres notesbog om virksomheden, 
hvad I lærer, når I taler med virksomhedsejere.

 Se: Se, hvordan Joseph og John startede deres nye virksomhed op. Se 
»Joseph og John: Medical Products« ( Joseph og John: Lægemid-
ler). (Ingen video? Gå videre til næste side).

2: Hvad ønsker folk at købe?
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HVORDAN KAN JEG LÆRE AF KUNDERNE?
 Læs: Succesfulde virksomhedsejere lærer dagligt af kunderne. Vi kan 

lære en masse af at observere vore kunder og ved at tale med dem. 
De skaber eller knækker vores virksomhed. Lad os lytte og lære!

 Se: »Talking to Customers« (Tal med kunder) (Ingen video? Fortsæt 
blot med at læse).

 Øvelse: Øv jer på de spørgsmål, I vil stille kunder i denne uge, med en 
anden i gruppen. Forestil jer, at denne person er jeres kunde. Tal 
om nogle af nedenstående spørgsmål alt efter jeres virksomhed 
eller virksomhedsidé. Tag noter! Byt derefter roller. Giv nyttig 
feedback til hinanden og øv jer på jeres svage sider.

PRÆSENTATION: Hej, jeg hedder ___ (navn). Hvad hedder du? Jeg deltager i en virk-
somhedsklasse, og vi er ved at lære om kunder. Må jeg stille nogle få spørgsmål?

KUNDEBEHOV, PRODUKT
• Hvad køber du i denne virksomhed?
• Hvis du kunne, hvad ville du så ændre ved dette produkt? Ved virksomheden?
• Har du købt dette produkt andre steder? Var det bedre eller dårligere? Hvorfor?

SALG, FORTJENESTE
• Hvad kan du godt lide ved at købe produktet her?
• Hvad ville få dig til at ville købe mere?
• Er prisen i det store og hele i orden? Ville du købe mere til en lavere pris?
• Ville du stadig købe lige så meget, hvis prisen blev hævet?
• Er beliggenheden vigtig?

OBSERVATIONER (Stil ikke følgende spørgsmål. Observér kunderne 
for at få svaret).
• Er det mest kvinder eller mænd eller en blanding?
• Er de yngre eller ældre?
• Ser de ud til at have mange penge eller få penge?
• Hvad tid på dagen køber de?
• Hvor meget køber de?

 Læs: Skriv hver dag i denne uge i jeres notesbog om virksomheden, 
hvad I lærer, når I taler med kunder.

 Drøft: Hvad ville I spørge kunder om i denne uge? Skriv jeres tanker her 
eller i jeres notesbog om virksomheden:

  

 

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
lærer dagligt af 
kunderne.

2: Hvad ønsker folk at købe?
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HVORDAN BRUGER JEG EN MARKEDSUNDERSØGELSE?
 Læs: Når vi foretager en markedsundersøgelse, er vi nødt til at evaluere 

det, vi lærer. Lad os øve os på evalueringsprocessen.

 Øvelse: Vælg en anden i gruppen til at arbejde sammen med jer. Se 
kort på følgende to virksomheders fortjeneste, konkurrence og 
leverandører.

FRUGTBOD EVALUERING
Styk solgt (dagligt 
 gennemsnit) 200 Enheder pr. 

måned 5.000

Salgspris 5 pr. styk (gennemsnit) Salg pr. måned 25.000

Omkostning ved køb 4 pr. styk (gennemsnit) Omkostninger pr. 
måned (20.200)

Konkurrence 6 frugtboder FORTJENESTE 4.800

Leverandører 2 leverandører, langt væk

BØRNETØJ EVALUERING
Solgte varer (dagligt 
 gennemsnit) 20 Enheder pr. 

måned 500

Salgspris 100 pr. vare (gennemsnit) Salg pr. måned 50.000

Omkostning ved køb 80 pr. vare(gennemsnit) Omkostninger pr. 
måned (40.000)

Konkurrence Ingen i nærheden FORTJENESTE 10.000

Leverandører 3 leverandører, i nærområdet

 Drøft: Hvilken virksomhed ville I vælge? Hvorfor?
Hvilke andre spørgsmål ville I stille om disse virksomheder eller 
til deres kunder, ud fra det vi har drøftet i dag?

 Læs: Efterhånden som ugen går, vil vi forberede os til at træffe en 
beslutning om vores virksomhed! I løbet af ugen gennemgår vi 
alt det, vi har lært, og kommer til næste møde med forslag til en 
virksomhed (enten en ny virksomhed eller en udvikling af virk-
somheden). Har vi allerede en virksomhed, vil vi afgøre, om det 
er det bedste valg for os.

2: Hvad ønsker folk at købe?



23

OVERVEJ

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

»Og dersom menne-
skenes børn holder 
Guds befalinger, giver 
han dem næring og 
styrker dem og sørger 
for midler, hvorved de 
kan udføre det, som 
han har befalet dem.«
1 NEFI 17:3

2: Hvad ønsker folk at købe?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil observere og interviewe mindst 10 virksomhedsejere og kunder. 
(Se spørgsmål på s. 29- 30).

Jeg vil vælge en ny virksomhed eller beslutte, hvordan jeg udvikler min 
virksomhed.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   
 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

FORPLIGT JER

2: Hvad ønsker folk at købe?
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 

før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har 
 observeret og 

interviewet 
mindst 10 

ejere og 
 kunder 
 (antal)

Har valgt en 
ny  virksomhed 

eller 
 hvordan jeg 
 udvikler min 
 virksomhed 

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 

 virksomhedsmål 
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har  rapporteret 
tilbage til min 

 handlingsmakker 
(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.

 Læs: Ved vores næste gruppemøde vil formidleren tegne et forpligtelses-
skema på tavlen (noget lig ovenstående). Vi vil komme 10 minut-
ter, før mødet begynder, og skrive vores fremgang på skemaet.
Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge. 
Mind ham eller hende om at følge materialet og ikke komme 
med ekstra materiale. (Ved I ikke, hvordan man formidler et 
emne i Mit fundament ? Læs s. 11 og indersiden af forsiden).
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, 
feedback, forslag 
og erfaringer til 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

2: Hvad ønsker folk at købe?
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EN FORRETNING PÅ EN PIND
Vælg roller og lav følgende rollespil:

SCENE: Tre mismodige mennesker sidder 
på en bænk, da en fjerde person kommer 
for at sætte sig.
FORTÆLLER: Så hvad er en succesfuld 
virksomhed? Det handler alt sammen om 
at hjælpe mennesker til at løse deres pro-
blemer. Det handler om at forstå kunderne. 
Hvis nogen har et behov, og I hjælper dem 
til at løse det, vil de BETALE jer for det. 
Og det er godt! Men hvordan finder I ud af, 
hvad kunderne har brug for?
DEN 4. PERSON Hej. Hør, jeg prøver at 
starte en forretning op. Har nogen af jer 
drevet en forretning?
DE ANDRE: »Ja.« »Ja.« »Ja.«
DEN 4. PERSON: Okay, det lyder godt. 
Hvad er det for nogle?
DEN 1. PERSON: Jo, ser du, jeg elsker 
bare flagermus, så jeg sælger flagermus på 
en pind. Du ved, sådan en slags kæledyr. 
Du vil elske dem. De skal fodres med fluer.
DEN 4. PERSON: Er det rigtigt?
DEN 1. PERSON: Ja.
DEN 4. PERSON: Hvordan går det?
DEN 1. PERSON: Tja, ikke helt så godt. 
Folk har ikke helt forstået det. Og nogle 
gange bider de.
DEN 4. PERSON: Okay, hvad med dig?

DEN 2. PERSON: Jeg er rigtig god til at 
lave mad.
DEN 4. PERSON: Lave mad?
DEN 2. PERSON: Nemlig. Så jeg har 
denne her opskrift med smør på en pind.
DEN 4. PERSON: På en pind?
DEN 2. PERSON: Ja. Pakket koldt ind i en 
tortilla. Jeg er virkelig god til det.
DEN 4. PERSON: Hvordan går det for dig?
DEN 2. PERSON: Jeg har solgt et par styk-
ker … eller, en, faktisk.
DEN 4. PERSON: Og dig?
DEN 3. PERSON: Jo, jeg holdt øje med 
mennesker på gaden på forskellige tids-
punkter på dagen. Og jeg stillede dem 
spørgsmål. Og jeg holdt øje med, hvad de 
købte, hvornår og for hvor meget. Og jeg 
talte med mennesker, der solgte noget om, 
hvad der virkede, og hvad der ikke gjorde. 
Jeg var interesseret i noget med mad, fordi 
det er så let at komme i gang med, og jeg 
kan li’ mad, og jeg kan li’ mennesker.
DEN 4. PERSON: Virkelig? Gjorde du alt 
det?
DEN 3. PERSON: Ja, i flere dage. Det var 
ret så interessant.
DEN 4. PERSON: Det kunne jeg da godt 
forestille mig, det var! Hvad fandt du ud af?

Fortsættes på næste side

Ressourcer
2: Hvad ønsker folk at købe?
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DEN 3. PERSON: Jo, jeg blev overrasket. 
Jeg fandt ud af, at folk om eftermidda-
gen og aftenen gerne vil have noget sødt, 
nemt, ikke for dyrt og sjovt – en snack, 
der kunne give dem et løft, eller som de 
kunne dele med en ven eller deres familie. 
Så jeg prøvede et par ting og talte med flere 
mennesker.
DEN 4. PERSON: Og fik du svar på det?
DEN 3. PERSON: Ja. Jeg fandt ud af, at 
hvis man sætter en banan på en pind, og 
så overtrækker den med bare lidt choko-
lade, den rigtige slags, og man så kommer 
det her drys på, så ja, folk elsker det – især 
hvis man er på det rigtige sted på det rig-
tige tidspunkt.
DEN 4. PERSON: Er det rigtigt?

DEN 3. PERSON: Ja, min ven og jeg solgte 
400 de første par dage og tjente en masse 
penge. Det opfyldte virkelig et behov: Det 
var enkelt og indbringende.
DEN 4. PERSON Hold da op! Hvad så nu?
DEN 3. PERSON: Jeg stopper.
DEN 4. PERSON; Stopper?
DEN 3. PERSON: Ja, det kræver en masse 
arbejde på varme dage.
DEN 4. PERSON: Hmmm. Vil det gøre 
dig noget, hvis jeg ligesom overtog din idé?
DEN 3. PERSON: Næh. Værsgo. Gør du 
bare det.
FORTÆLLER: Iagttag. Stil spørgsmål.

Kend kunderne.
Arbejd hårdt, tjen penge.
Nyd bananerne!

Tilbage til side 18

2: Hvad ønsker folk at købe?
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VÆLG DEN RIGTIGE VIRKSOMHED
I kan skiftes til at læse følgende afsnit.

Hvordan vil I vælge den rigtige virksom-
hed for jer? Eller hvis I har en virksom-
hed, hvordan ved I så, om det er den 
rigtige? Her kommer fire nøglespørgsmål, 
der kan hjælpe jer til at træffe den bedste 
beslutning.

(1) Hvad vil folk gerne købe … (2) som jeg 
kan skaffe, (3) som er en virksomhed, jeg 
kunne starte ret let, og (4) som vil øge min 
indkomst og gøre mig mere selvhjulpen?
Eller med andre ord, jeg må basere min 
beslutning på (1) kunder og produkter, (2) 
mine egne færdigheder, interesser og erfa-
ring, (3) området, herunder konkurrence, 
leverandører og penge og (4) potentialet for 
indtægter og fortjeneste.
Her er et eksempel. Maria havde tilbragt 
adskillige år med at servere på restauranter 
og hoteller. Men hendes indtægt var usta-
bil. Og hun tjente ikke nok til at hjælpe sin 
familie med at dække deres behov. Så udo-
ver sit arbejde som tjener besluttede hun at 
starte sin egen virksomhed. Men hvilken?

For at begynde med det første spørgsmål 
huskede Maria, at hun havde hørt kokkene 
i forskellige restauranter beklage sig over, 
at de ikke kunne få nok friske æg af høj 
kvalitet. Så hun vidste, det var et problem. 

For det andet 
havde hendes 
far opdrættet 
høns, og hun 
havde lært nogle 
hemmeligheder af 
ham om, hvor-
dan man kunne 
øge æggepro-
duktionen. Hun 
vidste også, at 
det krævede hårdt 
arbejde! For det 
tredje vidste hun 

ikke ret meget om konkurrencen, men hun 
vidste, at hun kunne starte småt på en 
åben plads nær sit hjem, så det ikke ville 
koste for meget. For det fjerde vidste hun, 
hvad restauranterne betalte for æg, så hun 
regnede ud, at hun kunne få en god fortje-
neste, hvis hun kunne sælge nok æg.
Kan I se, hvordan disse fire spørgsmål 
hjalp hende til at tænke sig frem til at 
vælge den rigtige virksomhed?
Men Maria havde brug for flere svar. Hun 
måtte lære mere om sine mulige kunder, 
konkurrencen, leverandører, prisfastsæt-
telse og endog evner til at drive sin virk-
somhed. Hvor kunne hun henvende sig for 
at få hjælp? Hvordan kunne hun tage det 
næste skridt til at træffe en beslutning?
Hvad ville I gøre for at få de oplysninger, 
I har brug, for til at kunne træffe gode 
beslutninger?

Tilbage til side 18

2: Hvad ønsker folk at købe?
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LÆR MERE OM LIGNENDE VIRKSOMHEDER
Hold jeres forpligtelser ved at besøge 
og observere virksomheder som den, 
I måske vil starte (jeres konkurrenter). 
Hvad virker for dem? Hvad virker 
ikke så godt? Tal med de mennesker, 
der driver virksomhederne. Tal med 
mennesker uden for jeres område for 
at undgå at de føler, at I vil konkurrere 
med dem.

Brug spørgsmålene herunder. Tilføj 
andre spørgsmål. Få en samtale ud af 
det. Sørg for at vise jeres taknemlighed.

Gør det hver dag i ugen (undtagen 
søndag). Skriv deres svar og de ting, du 
lærer, ned i jeres notesbog.

PRÆSENTATION: Hej, jeg hedder ___ (navn). Hvad hedder du? Jeg deltager i en 
virksomhedsklasse, og vi prøver at lære, hvordan man får en virksomhed til at lykkes. 
Må jeg stille nogle spørgsmål?

KUNDEBEHOV, PRODUKT
• Hvad køber dine kunder mest af?
• Hvorfor tror du, at kunderne køber det, du sælger?
• Hvem er dine konkurrenter? Hvad er det helt særlige ved din virksomhed?

LEVERANDØRER, FORTJENESTE
• Hvor får du dit produkt fra? Er der andre leverandører?
• Tror du, at du kunne sænke omkostningerne, hvis du køber mere ad gangen?
• Hvad er din pris? Hvordan fastsatte du den pris? Er du rentabel?
• Hvad ville der ske, hvis du hævede eller sænkede din pris?

SALG
• Hvor mange kan du cirka sælge hver dag?
• Hvordan finder du nye kunder?
• Hvor vigtig er din beliggenhed?
• Hvad har været nogle af nøglerne til din succes? De største bryderier?

2: Hvad ønsker folk at købe?
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LÆR OM LIGNENDE KUNDER
Tal med mennesker, der er kunder i 
virksomheder som den, I måske starter. 
Observér dem og lær alt, hvad I kan.

Brug spørgsmålene herunder. Tilføj 
andre spørgsmål. Få en samtale ud af 
det. Sørg for at vise jeres taknemlighed.

Gør det hver dag i ugen (undtagen 
søndag). Skriv deres svar og de ting, I 
lærer, ned i jeres notesbog.

PRÆSENTATION: Hej, jeg hedder ___ (navn). Hvad hedder du? Jeg deltager i en virk-
somhedsklasse, og vi er ved at lære om kunder. Må jeg stille nogle få spørgsmål?

KUNDEBEHOV, PRODUKT
• Hvad køber du i denne virksomhed?
• Hvis du kunne, hvad ville du så ændre ved dette produkt? Ved virksomheden?
• Har du købt dette produkt andre steder? Var det bedre eller dårligere? Hvorfor?

SALG, FORTJENESTE
• Hvad kan du godt lide ved at købe produktet her?
• Hvad ville få dig til at ville købe mere?
• Er prisen i det store og hele i orden? Ville du købe mere til en lavere pris?
• Ville du stadig købe lige så meget, hvis prisen blev hævet?
• Er beliggenheden vigtig?

OBSERVATIONER (Stil ikke følgende spørgsmål. Observér 
 kunderne for at få svaret).
• Er det mest kvinder eller mænd eller en blanding?
• Er de yngre eller ældre?
• Ser de ud til at have mange penge eller få penge?
• Hvad tid på dagen køber de?
• Hvor meget køber de?

2: Hvad ønsker folk at købe?
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Hvordan køber jeg mit 
produkt og fastsætter 

en salgspris?
Iværksættere: Min 
egen virksomhed
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FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne i 

din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har 
 observeret og 

interviewet 
mindst 10 

ejere og 
 kunder  
(antal)

Har valgt en 
ny virksomhed 
eller hvordan 

jeg udvikler min 
 virksomhed 

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige virk-
somhedsmål 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det  
(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

 Rapporterede 
tilbage til 

handlingsmak-
keren

Gloria 15 J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 3 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad har I lært af at observere og interviewe virksomhedsejere og 
kunder? Hvordan vil det hjælpe jeres virksomhed?
Hvis I endnu ikke har valgt en virksomhed, hvilke ideer har I så 
til en virksomhed? Hvis I lige har valgt en virksomhed, hvilken 
en valgte I da?
Hvis I allerede har en virksomhed, hvilke forbedringer valgte I da?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

RAPPORTÉR

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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ØNSKER JEG EGENTLIG DEN VIRKSOMHED?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »A Bigger Truck?« (En større lastbil?) (Ingen video? Læs s. 42).

 Læs: Hvis disse to mænd kunne transportere 200 meloner på et lad, 
ville regnestykket se således ud:

 Salgspris: 200 (200 meloner x 1)
 Købspris: - 200 (200 meloner x 1)

 Fortjeneste: 0

 Drøft: Ville en større lastbil hjælpe? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan køber jeg mit produkt og 
fastsætter en salgspris?
UGENS HANDLING – Jeg vil finde et sted, hvor jeg kan få fat 
på mit produkt og vælge en pris.

 Læs: I løbet af dette møde vil vi lære og øve os 
på færdigheder, der hjælper os til at besvare 
disse spørgsmål og udføre disse handlinger.

 Øvelse: I vil derefter i løbet af ugen lære, hvordan 
man taler med leverandører om at »indkøbe 
billigt« eller indkøbe til en lav pris. I vil 
også lære, hvordan man fastsætter en pris 
for at »sælge til en høj pris« – det vil sige få 
en fortjeneste.
Lad os læse afsnittene Omkostninger og Salg 
i Oversigt over virksomhedens succes.

KUNDER
Hvad ønsker folk at købe?

• Vid, hvorfor folk køber jeres produkt
• Vid, hvad kunder sætter pris på
• Lær dagligt af kunderne

OMKOSTNINGER
Hvordan kan jeg 
 kontrollere min 
 omkostninger?

• Sænk omkostningerne
• Brug flere leverandører
• Læg kun faste omkostninger 

oveni, når de øger fortjenesten
• Foretag kloge investeringer
• Brug De fire rigtige til at låne 

med visdom

SALG
Hvordan sælger jeg?
• Lav altid et mersalg
• Omsæt lageret ofte
• Spørg, lyt, foreslå
• Gør det let at købe
• Afslut salget

FORTJENESTE
Hvordan øger jeg min fortjeneste?

• Bogfør dagligt
• Giv dig selv løn
• Stræb dagligt efter 

 fortjeneste

• Køb billigt, sælg til en høj pris
• Stjæl ikke fra din virksomhed
• Anvend produktive aktiver

VIRKSOMHEDENS SUCCES
Hvordan driver jeg min virksomhed?

• Adskil virksomhedens 
og det private regnskab

• Bogfør dagligt
• Betal tiende først
• Spar op hver uge
• Udvikl noget hver dag

• Bliv ved med at lære
• Efterlev principperne i 

Mit fundament
• Sæt spændende, 

 målbare mål
• Start småt, tænk stort
• Giv aldrig op!

OVERSIGT OVER 
VIRKSOMHEDENS SUCCES

Principper for virksomhedens succes

LÆR

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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HVORDAN KAN JEG FÅ EN FORTJENESTE?
 Læs: Melonfyrene er nødt til at begynde at tjene penge på deres 

melonforretning.

 Salgspris: 200 (200 meloner x 1)
 Købspris: - 200 (200 meloner x 1)

 Fortjeneste: 0

Der er to måder at få en fortjeneste på.

 Salgspris: 200 (200 meloner x 1)
 Købspris: - 100 (200 meloner x 0,5)

 Fortjeneste: 100

 Salgspris: 300 (200 meloner x 1,5)
 Købspris: - 200 (200 meloner x 1)

 Fortjeneste: 100

Nogle gange kan I gøre begge dele: indkøbe billigt og sælge til 
en høj pris!

 Salgspris: 300 (200 meloner x 1,5)
 Købspris: - 100 (200 meloner x 0,5)

 Fortjeneste: 200

 Læs: Vi har ikke ubegrænset kontrol over salgsprisen eller vore 
omkostninger. Men vi har en vis kontrol. Succesfulde virksom-
hedsejere prøver at øge salgsprisen og nedbringe købsprisen.

Sænk købsprisen 
(den pris, I betaler 

leverandøren).

Hæv  salgsprisen 
(den pris,  kunderne 

betaler).

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
indkøber billigt og 
sælger til en høj pris.

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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 Drøft: Tror I, at de forretninger, hvor I køber mad, benzin og tøj, har 
en fortjeneste?

 Læs: Her kommer endnu en årsag til at indkøbe billigt og sælge til en 
høj pris. Alle virksomheder har flere udgifter end blot omkostnin-
gen ved produktet.
Tænk på melonfyrene. Forestil jer, at de lærer, hvordan man ind-
køber billigt og sælger til en høj pris. De har stadig andre omkost-
ninger som transport og lønninger. Gennemgå dette.

 300 (200 meloner x 1,5)
 - 100 (200 meloner x 0,5)
 - 20 (leje af lastbil)
 - 20 (benzin)
 - 150 (løn til de to mænd)

 10 FORTJENESTE

 Læs: Ved at indkøbe billigt og sælge til en høj pris kunne de to mænd 
dække omkostninger, udbetale løn til sig selv og stadig få en lille 
fortjeneste. Det begynder at ligne en rigtig virksomhed!

 Drøft: Hvad kan I gøre for at kontrollere omkostninger og være mere 
rentable, hvis I er i en servicevirksomhed?

HVORDAN NEDBRINGER JEG OMKOSTNINGERNE?
 Se: »Don’t Close Your Business« (Luk ikke din virksomhed) (Del I 

og II) (Ingen video? Læs s. 43).

 Drøft: Hvad ville I have gjort? Hvor mange leverandører bør I have?

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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HVORDAN SAMARBEJDER JEG MED LEVERANDØRER?
 Læs: Det er afgørende for os at tale med leverandører.

 Se: »Talking to Suppliers« (Tal med leverandører) (Ingen video? Fort-
sæt blot med at læse).

 Læs: Tal i denne uge med folk, der kan forsyne jer med jeres produkt 
eller ingredienserne til det. Hvis I tilbyder en ydelse, kan I tale 
med mennesker, der vil hjælpe jer med at tilbyde den. Skriv det, I 
lærer, i jeres notesbog om virksomheden.

 Øvelse: Øv jer på de spørgsmål, I vil stille leverandører i denne uge, med 
en makker. Forklar jeres makker, hvilken slags leverandør I har 
brug for at tale med i forbindelse med jeres virksomhed. I kan 
skiftes til at stille hinanden spørgsmålene og give nyttig feedback. 
Lav notater i jeres notesbog om virksomheden. Stil specifikke 
spørgsmål, der vil udvikle jeres virksomhed.

PRÆSENTATION: Hej, jeg hedder ___ (navn). Hvad hedder du? Jeg tænker på at 
starte en virksomhed, hvor jeg har brug for de produkter, du leverer. Må jeg stille 
nogle få spørgsmål?

PRODUKT
• Hvilke produkter sælger bedst?
• Hvorfor tror du, at virksomhedsejere køber det, du leverer?
• Hvordan kontrollerer du kvaliteten? (Prøv at observere kvalitet).
• Hvor meget kan du levere? Har du produktionsbegrænsninger?

PRIS
• Hvor meget tager du i betaling? Giver du nogen rabatter?
• Hvordan fastsætter du disse priser?
• Hvad tror du, der ville ske, hvis du ændrede priserne?

SALG, KONKURRENCE
• Hjælper du dine købere til at sælge produktet?
• Hvem køber mest af dit produkt? Hvorfor går det dem godt?
• Hvem er dine konkurrenter? Hvad er det særlige ved dem?

Tilføj andre spørgsmål, I måtte have. Sørg for at takke dem og skrive det ned, 
I lærer!

 Drøft: Når alle har øvet sig mindst en gang, drøfter I sammen:
Hvad vil I gøre, når I taler med leverandører i denne uge? Har I 
flere spørgsmål, I kan stille dem? Skriv jeres tanker her eller i jeres 
notesbog om virksomheden:

  

  

 

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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HVORDAN FASTSÆTTER JEG MIN PRIS, SÅ JEG FÅR EN 
FORTJENESTE?
 Læs: Alle virksomheder skal tjene mere, end de bruger. Vi ved, hvor-

dan vi vil tale med leverandører for at finde kvalitetsprodukter til 
en lav pris, eller købe billigt. Men hvordan skal vi fastsætte vores 
pris, eller sælge til en høj pris? Når vi i denne uge træffer den 
beslutning, skal vi hver især spørge os selv:
• Hvad er den bedste pris, jeg kan få hos mine leverandører?
• Hvilke andre omkostninger har jeg? (Lys, vand og varme, for-

syninger, husleje osv.)
• Hvilke lønninger behøver jeg til mig selv og andre?
• Hvordan kan jeg gøre mit produkt bedre og anderledes? 

Bekvemmelighed, service, venlighed og kvalitet kan alt sam-
men være plusser og gøre mig anderledes.

• Hvad tager konkurrenterne? Kan jeg tage mere på grundlag af 
disse plusser?

• Hvor meget fortjeneste kan jeg med alle disse faktorer få, så 
jeg kan få min virksomhed til at udvikle sig og lykkes? Mere 
er godt!

 Øvelse: Læs følgende og drøft med en makker, hvor meget Graces kunder 
eventuelt ville være villige til at betale for hendes vand.

Grace tror på, at hendes vand har større værdi – hun har fundet ud af, hvordan hun 
kan holde det koldt, og hun har en god beliggenhed. Hendes konkurrenter tilbyder 
ikke koldt vand. De har heller ikke en praktisk beliggenhed.

Grace køber vand for: 5 pr. flaske

Hendes løn, transport og leveringsomkostninger er: 2 pr. flaske

Konkurrenterne sælger til deres kunder for: 8- 10 pr. flaske

Hun har brug for en så stor fortjeneste som muligt: ? pr. flaske

Fortæl gruppen den pris, I har besluttet jer for, Grace bør sælge sit 
vand for, og hvorfor.

 Drøft: Hvordan kan Grace finde ud af, hvor meget kunderne er villige til 
at betale?
Hvordan kan I kontrollere omkostninger, gøre noget ekstra og fast-
sætte den rigtige pris, så jeres virksomhed kan få en fortjeneste?

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

OVERVEJ

»Og jeg, Nefi, gik op 
på bjerget ofte, og jeg 
bad ofte til Herren; 
derfor viste Herren 
mig store ting.«
1 NEFI 18:3

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil interviewe mindst 4 leverandører og finder kilder til mit produkt. 
(Se spørgsmål på s. 37).
   Skriv det antal leverandører, du vil interviewe:  
Jeg vil fastsætte min begyndelsessalgspris.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   
 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

FORPLIGT JER
3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 

før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har 
 interviewet 

mindst 4 
leverandører 
(Skriv antal)

Har fastsat 
min begyndel-
sessalgspris 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det  
(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har  rapporteret 
tilbage til min 

 handlingsmakker 
(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge. 
Mind ham eller hende om at følge materialet og ikke komme 
med ekstra materiale. (Ved I ikke, hvordan man formidler et 
emne i Mit fundament ? Læs s. 11 og indersiden af forsiden).
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, 
feedback, forslag 
og erfaringer til 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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EN STØRRE LASTBIL?
I kan skiftes til at læse følgende afsnit.

To mænd dannede et partnerskab. De 
byggede et lille skur ud til en befærdet vej. 
De anskaffede sig en lastbil og kørte den 
ud til en mark, hvor de købte en vognfuld 
meloner for en dollar stykket.
De kørte den læssede lastbil tilbage til 
deres skur ved vejen, hvor de solgte deres 
meloner for en dollar stykket.
De kørte tilbage til marken og købte endnu 
et vognfuld meloner for en dollar stykket.
De transporterede dem hen til vejkanten, 
hvor de endnu engang solgte dem for en 
dollar stykket.

Da de kørte tilbage til marken efter endnu 
et læs, sagde den ene partner til den 
anden: »Vi tjener ikke meget på denne 
forretning, hva’?«
»Nej, det gør vi ikke,« svarede hans 
partner.
»Tror du, vi skal få fat i en større lastbil?« 
(Dallin H. Oaks, »Fokus og prioriteter«, 
Liahona, juli 2001, s. 99)
Tilbage til side 34

Ressourcer
3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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LUK IKKE DIN VIRKSOMHED
Vælg roller og lav følgende rollespil:

JOSEPHINE: Hvad er der i vejen, Grace? 
Du ser ikke ret glad ud.
GRACE: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. 
Min forretning var lige begyndt at tjene 
penge, og så skete det.
PRISCILLA: Hvad skete der?
GRACE: Den fyr, jeg købte det rene vand 
af, hævede sine priser i går, og nu er jeg 
nødt til at lukke forretningen.
PRISCILLA: Det er jeg virkelig ked af, 
Grace. Hvorfor?
GRACE: Jo, jeg kan kun sælge vand for 10 
pr. flaske. Kunderne vil ikke betale mere. 
Og jeg plejede at købe mine flasker for 7.

 Salgspris: 10
 Købspris: - 7

 Fortjeneste: 3

GRACE: Men nu har min leverandør 
hævet sin pris til 10. Og så er der ingen 
fortjeneste! Hvad skal dog jeg gøre?

 Salgspris: 10
 Ny købspris: - 10

 Fortjeneste: 0

PRISCILLA: Har du talt med din leveran-
dør? Du er en af hans vigtigste kunder.
GRACE: Nej, det har jeg ikke. Det tror jeg 
ikke, jeg kan. Hans pris er, som den er.
PRISCILLA: Nej. Du er nødt til at tale 
med ham. Han er nødt til at forstå, at han 
vil miste en vigtig kunde. Han kan ændre 
sin pris for at beholde dig. Du bør altid 
tale med dine leverandører for at få den 
lavest mulige pris.
GRACE: Nå, ja, okay. Jeg prøver.
JOSEPHINE: Og du bør også have andre 
muligheder. Jeg kender en, der vil sælge 
dig vand til 5. Jeg er ked af, jeg ikke har 
fortalt dig det før. Jeg vidste ikke, at du 
betalte 7 for det, og nu 10! Jeg vil præsen-
tere dig for den person.

 Salgspris: 10
 Bedre pris: - 5

 Fortjeneste: 5

GRACE: Er det rigtigt? Åh, Josephine. 
Tak. Ja, du må meget gerne præsentere 
os for hinanden. Og Priscilla, tak. Jeg vil 
presse mere på for at få den laveste pris 
for det vand, jeg køber.
Tilbage til side 36

3: Hvordan køber jeg mit produkt og fastsætter en salgspris?
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4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne i 

din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har  interviewet 
mindst 4 

leverandører 
(Skriv antal)

Har fastsat min 
begyndelses-

salgspris  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har  rapporteret 
tilbage til min 

handlingsmakker 
(Ja/Nej)

Gloria 6 J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 4 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?
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4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?

OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I, da I interviewede leverandører for at finde de bedste 
priser og kilder (til at købe billigt)? Hvordan vil det gavne jeres 
virksomhed?
Hvad lærte I, da I fastsatte jeres begyndelsessalgspris (for at sælge 
til en høj pris)? Hvordan vil det gavne jeres virksomhed?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

RAPPORTÉR
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4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?

LÆR

HVORDAN VED JEG, HVORDAN MIN VIRKSOMHED 
KLARER SIG?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »I Don‘t Know« (Det ved jeg ikke) (Ingen video? Læs s. 60).

 Drøft: Hvordan ville I uden optegnelser vide, om jeres virksomhed er 
rentabel? Hvordan ville I vide, om alle jeres kunder har betalt jer? 
Hvordan ville I vide, hvad jeres samlede udgifter var?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan ved jeg, om min virksomhed 
giver overskud?
UGENS HANDLING – Jeg vil registrere indtægter og udgifter i 
en protokol hver dag fra nu af.

I løbet af dette møde vil vi lære nogle færdigheder, der hjælper os 
til at besvare dette spørgsmål og udføre denne handling.
Derpå vil vi i løbet af ugen rent faktisk registrere vores virk-
somheds indtægter og udgifter for at se, om vi har overskud. 
Lad os læse afsnittet om fortjeneste i Oversigt over virksomhe-
dens succes.

KUNDER
Hvad ønsker folk at købe?

• Vid, hvorfor folk køber jeres produkt
• Vid, hvad kunder sætter pris på
• Lær dagligt af kunderne

OMKOSTNINGER
Hvordan kan jeg 
 kontrollere min 
 omkostninger?

• Sænk omkostningerne
• Brug flere leverandører
• Læg kun faste omkostninger 

oveni, når de øger fortjenesten
• Foretag kloge investeringer
• Brug De fire rigtige til at låne 

med visdom

SALG
Hvordan sælger jeg?
• Lav altid et mersalg
• Omsæt lageret ofte
• Spørg, lyt, foreslå
• Gør det let at købe
• Afslut salget

FORTJENESTE
Hvordan øger jeg min fortjeneste?

• Bogfør dagligt
• Giv dig selv løn
• Stræb dagligt efter 

 fortjeneste

• Køb billigt, sælg til en høj pris
• Stjæl ikke fra din virksomhed
• Anvend produktive aktiver

VIRKSOMHEDENS SUCCES
Hvordan driver jeg min virksomhed?

• Adskil virksomhedens 
og det private regnskab

• Bogfør dagligt
• Betal tiende først
• Spar op hver uge
• Udvikl noget hver dag

• Bliv ved med at lære
• Efterlev principperne i 

Mit fundament
• Sæt spændende, 

 målbare mål
• Start småt, tænk stort
• Giv aldrig op!

OVERSIGT OVER 
VIRKSOMHEDENS SUCCES

Principper for virksomhedens succes
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4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?

HVORFOR SKAL JEG LAVE SKRIFTLIGE OPTEGNELSER?
 Øvelse: Skriv ikke nogen oplysninger ned til denne øvelse. Brug 

et minut på sammen med en makker til at læse om Daniels 
møbelforretning på side 61. Skriv ikke nogen oplysninger ned. 
Vend derpå tilbage hertil.

 Drøft: Prøv at besvare disse spørgsmål efter hukommelsen:
• Hvor mange penge brugte forretningen denne uge?
• Hvor mange penge tjente forretningen denne uge?
• Hvor stor en fortjeneste eller tab havde forretningen denne uge?
Kunne I huske indtægterne, udgifter og fortjenesten uden at 
kigge? Hvor vigtige er skriftlige optegnelser?

 Øvelse: Gå nu med jeres makker tilbage til sammenfatningen af Daniels 
møbelforretning på side 61 og læg udgifterne, indtægterne og 
fortjenesten sammen. Ville det have været nemmere, hvis forret-
ningsindehaveren havde brugt en protokol til at skrive tallene i?

HVORDAN UDVIKLER JEG VANEN MED AT BOGFØRE?
 Drøft: Succesfulde virksomhedsejere bogfører dagligt. Kan I godt lide at 

bogføre? Er det en vane for jer? Hvad afholder jer fra at bogføre?

 Læs: Nogle gange kan det være svært at starte en ny vane, selv om vi 
ved, det er vigtigt. Her er fem strategier til, at det lykkes at bogføre:
 1. Husk årsagen – I kan finde motivation ved at tænke på menne-

sker, som vil have gavn af, at I bogfører, som fx jeres børn.
 2. Udvikl kompetencer – I har måske brug for nye kompetencer for 

at være gode til at bogføre. Vores drøftelse i dag vil hjælpe jer til 
at få disse kompetencer.

 3. Vælg venner, ikke lidelsesfæller – En ven hjælper jer til at gøre 
det rigtige. En lidelsesfælle hjælper jer til at gøre det forkerte. 
Bed mennesker omkring jer, deriblandt jeres ægtefælle, om at 
hjælpe jer til fortsat at bogføre.

 4. Anvend belønninger og straffe klogt og sparsomt – Beløn jer 
selv for dagligt at bogføre.

 5. Få fat i redskaberne – Kan I forestille jer at grave en brønd uden 
et redskab? Sørg for, at I har redskaberne til at gøre det, der skal 
gøres. Hvilket redskab vil I anvende til at bogføre? Vi kommer 
til at lære om redskaber senere under dette møde.

 Drøft: Hvordan vil vi bruge disse strategier til at få den vigtige vane med 
at være gode til bogføring?

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
bogfører dagligt.

REDSKABER TIL AT 
BOGFØRE:
• Kopier af 

indtægts-  og 
 udgiftsprotokollen 
og driftsregnskabet 
på side 55

• Hovedbog
• Notesbog på 

 salgsstedet
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4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?

HVORDAN FØRER JEG EN INDTÆGTS-  OG 
UDGIFTSPROTOKOL?
 Læs: En indtægts-  og udgiftsprotokol er en almindelig virksomhedso-

versigt. Vi bør bruge den hver dag for at registrere de penge, der 
kommer ind, og de penge der går ud af virksomheden.
Kan I huske Daniel i videoen »I Don‘t Know« (Det ved jeg ikke)? 
Han begyndte at registrere sine indtægter og udgifter ved at 
benytte sig af følgende trin.

 Øvelse: Sæt med en makker tallene i denne tabel rigtigt sammen med 
tallene i indtægts-  og udgiftsprotokollen på næste side.

TRIN TIL AT LAVE EN INDTÆGTS-  OG UDGIFTSPROTOKOL

1  Daniel har 1.500 i forretningens pengekasse. Han satte det beløb som 
startsaldo i begyndelsen af ugen.

Mandag

2  Solgte 4 stole. I kolonnen for indtægter skriver han 200.
3  Lægger 200 til kontantbeholdningen. Ny saldo = 1.700.
4  Har betalt 100 i husleje. I kolonnen for udgifter skriver han - 100.
5  Trækker 100 fra kontantbeholdningen. Ny saldo = 1.600.

Tirsdag
6  Betalte 500 til Maxwell. I kolonnen for udgifter skriver han - 500.
7  Trækker 500 fra saldoen. Ny saldo = 1.100.

Onsdag
8  Solgte et bord-  og stolesæt. I kolonnen for indtægter skriver han 400.
9  Lægger 400 til saldoen. Ny saldo = 1.500.

Torsdag
10  Solgte soveværelsesmøbler. I kolonnen for indtægter skriver han 1.000.
11  Lægger 1.000 til saldoen. Ny saldo = 2.500.

Fredag
12  Købte materialer. I kolonnen for udgifter skriver han - 1.500.
13  Trækker 1.500 fra saldoen. Ny saldo = 1.000.

Lørdag
14  Solgte et bord. I kolonnen for indtægter skriver han 400.
15  Lægger 400 til saldoen. Ny saldo = 1.400.

16  Daniel slutter ugen med 1.400 i forretningens pengekasse.
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4: Hvordan ved jeg, om min virksomhed giver overskud?

 Læs: Daniel skrev sine indtægter og udgifter ned hver dag. Registre-
ringen i hans indtægts-  og udgiftsprotokol så sådan ud ved 
slutningen af ugen.

DANIELS MØBELINDTÆGTS-  OG UDGIFTSPROTOKOL: 14.- 20. AUGUST

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Daniels forretnings start saldo 1.500 1

Mandag 15/5 Solgte 4 stole 200 2 1.700 3

Mandag 15/5 Betalte husleje - 100 4 1.600 5

Tirsdag 16/5 Betalte løn til 
Maxwell

- 500 6 1.100 7

Onsdag 17/5 Solgte et bord-  og 
stolesæt

400 8 1.500 9

Torsdag 18/5 Solgte soveværel-
sesmøbler

1.000 10 2.500 11

Fredag 19/5 Betalte for 
 materialer

- 1.500 12 1.000 13

Lørdag 20/5 Solgte et bord 400 14 1.400 15

Daniels forretnings slut saldo 1.400 16

 Drøft: I videoen sagde Daniels medarbejder, Maxwell, at han ikke havde 
fået løn. Hvordan hjælper denne registrering Daniel til at løse det 
spørgsmål?
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HVAD ER ET DRIFTSREGNSKAB?
 Læs: En anden vigtig virksomhedsblanket er et driftsregnskab. Kan I 

huske, hvor svært det var at beregne fortjenesten efter hukom-
melsen under vores aktivitet? Det hjælper et driftsregnskab med! 
Det sammenfatter alle transaktioner over en periode som fx en 
uge, en måned, et kvartal eller et år. Sammenfatningen fortæller 
os, hvorvidt virksomheden er rentabel i den periode.
Et driftsregnskab viser:
• Indtægter.
• Udgifter.
• Fortjeneste (eller tab).

 Øvelse: Sæt med en makker tallene i denne tabel rigtigt sammen med 
tallene i driftsregnskabet på næste side.

TRIN TIL AT LAVE ET DRIFTSREGNSKAB
Indtægter 1  For samlet salg af stole skriver han 200.

2  For samlet salg af borde skriver han 400.
3  For samlet salg af spisestuesæt skriver han 400.
4  For samlet salg af soveværelsesmøbler skriver han 1.000.
5  Han lægger sine samlede salg sammen. Hans samlede indtægter 

for ugen: 2.000
Udgifter 6  For omkostningen til husleje skriver han - 100.

7  For udgiften til materialer skriver han - 1.500.
8  For omkostningen til lønninger skriver han - 500.
9  Han lægger sine samlede udgifter sammen. Hans samlede udgif-

ter for ugen: - 2.100.
Fortjeneste  
(eller tab) 10  Han trækker sine udgifter fra sine indtægter: 2.000- 2.100= - 100.
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 Drøft: Hvad fortæller dette driftsregnskab os om Daniels forretning?
Hvilken periode dækker dette driftsregnskab?
Var Daniels forretning rentabel den uge?
Kan Daniel drive sin forretning på den måde hver uge? Hvorfor 
eller hvorfor ikke?

Driftsregnskab for Daniels MØBELFORRETNING 
(mandag- lørdag)

Indtægter

Salg af stole 200 1

Salg af bord 400 2

Salg af spisestuesæt 400 3

Salg af soveværelsessæt 1.000 4

Samlet indtægt 2.000 5

Udgifter

Husleje - 100 6

Materialer - 1.500 7

Medarbejderløn - 500 8

Samlede udgifter - 2.100 9

Fortjeneste (eller tab) - 100 10

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
stræber dagligt efter 
fortjeneste.
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HVORDAN FØRER JEG EN INDTÆGTS-  OG 
UDGIFTSPROTOKOL OG ET DRIFTSREGNSKAB?
 Læs: For at vide om vores virksomhed er rentabel, behøver vi et drift-

sregnskab. Vi har brug for indtægts-  og udgiftsprotokollen for at 
lave et driftsregnskab.

 Øvelse: I har set, hvordan Daniel førte en indtægts-  og udgiftsprotokol, 
og hvordan han brugte den til at lave et driftsregnskab. Arbejd nu 
sammen med en makker for at lave et driftsregnskab for Joseph. 
Udfyld indtægts-  og udgiftsprotokollen og driftsregnskabet på 
næste side.
 1. Lav en indtægts-  og udgiftsprotokol for Josephs byggefirma.
 2. Lav et driftsregnskab for Josephs byggefirma.
 3. Hvis I får brug for hjælp, når I prøver at lave en indtægts-  og 

udgiftsprotokol eller et driftsregnskab, kan I slå op på side 56 
for at finde svar.

 Mandag Fik forudbetaling på 50 % for en opgave: 2.000
 Tirsdag Betalte 1.500 for materialer.
 Onsdag Arbejdede på opgaven.
 Torsdag Arbejdede på opgaven.
 Fredag Betalte endnu 1.000 for materialer.
 Lørdag Afsluttede opgaven. Betalte en medarbejder 

500. Opkrævede de resterende 2.000.
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Indtægts-  og udgiftsprotokol fra mandag til lørdag

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Firmaets åbningssaldo for kontantbeholdning 3.000

Samlede udgifter og indtægter

Driftsregnskab for Josephs 
 BYGGEFIRMA (mandag- lørdag)

Indtægter

Samlet indtægt

Udgifter

Samlede udgifter

Fortjeneste (eller tab)

 Drøft: Hvad lærte I om Josephs firma af at se hans driftsregnskab?
Små virksomhedsejere overalt stoler på styrken i disse oversigter. 
Er der nogen af jer, der fører en indtægts-  og udgiftsprotokol eller 
et driftsregnskab? Hvis I gør det, hvordan har det da hjulpet jer?

 Øvelse: Hvis I ikke allerede fører protokol, kan I skrive ovenstående 
indtægts-  og udgiftsprotokol og driftsregnskab af i jeres notesbog 
over virksomheden.

 Læs: Registrer jeres indtægter og udgifter hver dag, og lav ved ugens 
slutning et driftsregnskab. Fortsæt med at gøre det hver dag og 
uge, efterhånden som jeres virksomhed vokser. I får brug for disse 
protokoller for virksomheden til gruppemøderne i uge syv og otte.

 Se: Lær, hvordan det hjalp Vangelis at udvikle sin virksomhed, da 
han førte protokol. Se succeshistorien »Vangelis: Street Magician« 
(Vangelis: Gadekunstner). (Ingen video? Læs blot videre).
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Indtægts-  og udgiftsprotokol fra mandag til lørdag

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Firmaets åbningssaldo for kontantbeholdning 3.000

21 Forudbetaling  2.000 5.000

22 Materialer  - 1.500 3.500

25 Materialer  - 1.000 2.500

26 Betalte en medarbejder  - 500 2.000

26 Restbetaling  2.000 4.000

Samlede udgifter og indtægter 4.000

Joseph beregner sin nye saldo, når han skriver hver ny 
indførsel i sin protokol.
1  Om mandagen fik Joseph en forudbetaling, så det 

hører til i indtægtskolonnen.
2  For tirsdag hører det beløb, Joseph betalte for 

 materialer, til i udgiftskolonnen.
3  Onsdag og torsdag arbejdede Joseph på opgaven.
4  For fredag hører det beløb, Joseph betalte for flere 

materialer, til i udgiftskolonnen.
5  For lørdag hører det beløb, Joseph betalte til en 

 medarbejder, til i udgiftskolonnen. Restbeløbet for 
den afsluttede opgave hører til i indtægtskolonnen.

Driftsregnskab for Josephs 
 BYGGEFIRMA (mandag- lørdag)

Indtægter

Forudbetaling 2.000

Restbetaling 2.000

Samlet indtægt 4.000

Udgifter

Materialer - 2.500

Medarbejderløn - 500

Samlede udgifter - 3.000

Fortjeneste  
(eller tab) 1.000

Efter afslutningen af opgaven overfører 
Joseph beløbene til et driftsregnskab for 
at se, hvor meget han tjente på opgaven.

1

2

3

4

5
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»Jeg vil lære og under-
vise dig om den vej, 
du skal gå, jeg vil give 
dig råd, mit blik er 
rettet mod dig.«
SALMERNE 32:8

OVERVEJ

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?
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FORPLIGT JER

HVORDAN GØR JEG FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil føre en indtægts-  og udgiftsprotokol hver dag.

Jeg vil lave et driftsregnskab for virksomheden i slutningen af ugen.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 

før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har ført en 
indtægts-  og 
udgiftsproto-

kol hver dag  
(Skriv antal 

dage)

Har lavet et 
 driftsregnskab 

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige virk-
somhedsmål 

 (Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det  
(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har  rapporteret 
tilbage til min 

 handlingsmakker 
(Ja/Nej)

 Læs: Husk også at registrere jeres private udgifter på bagsiden af jeres 
hæfte Min vej til selvhjulpenhed.

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge. 
(Ved I ikke, hvordan man formidler et emne i Mit fundament ? 
Læs s. 11 og indersiden af forsiden).
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, 
 feedback, forslag 
og erfaringer til 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.
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Ressourcer
JEG VED DET IKKE!
Vælg roller og lav følgende rollespil:

Del 1

MAXWELL: Daniel, jeg er kommet 
for at få min løn for det arbejde, jeg 
udførte i onsdags.

DANIEL: Har du ikke allerede fået den? 
Jeg er sikker på, jeg har givet dig den.

MAXWELL: Nej, det gjorde du ikke. 
Den anden fyr, jeg arbejder for, skriver 

det altid ned. Har du en oversigt over 
dine udbetalinger til mig?

DANIEL: Nej, men jeg troede, jeg 
havde betalt.

MAXWELL: Hvordan kan du vide det, 
hvis du ikke skriver det ned?

DANIEL: Jeg tror, jeg … Det ved jeg ikke.

Del 2

JAMES: Daniel, dejligt at se dig. Hvor-
dan går forretningen?

DANIEL: Jeg har travlt.

JAMES: Det er godt at have travlt. Tje-
ner du nogen penge?

DANIEL: Ja … det tror jeg nok.

JAMES: Tror du nok? Hvad mener du?

DANIEL: Jo altså, jeg skriver ikke rigtig 
noget ned. Jeg har travlt med at lave 
møbler. Jeg har det oppe i hovedet og 
håber, at alting er i orden.

JAMES: Er det rigtigt? Du skriver ikke 
dine indtægter og udgifter ned og 
beregner din fortjeneste eller dit tab?

DANIEL: Nej. Jeg er ikke bogholder. Jeg 
laver møbler.

JAMES: Alle virksomhedsejere skal bog-
føre. Det er den eneste måde, hvorpå 
du kan vide, om din virksomhed går 
godt eller ej. Okay, jeg spørger igen. 
Tjener du nogen penge?

DANIEL: Øh … det ved jeg ikke.

JAMES: Tjener du flere eller færre 
penge end i sidste måned?

DANIEL: Det ved jeg ikke.

JAMES: Hør nu, følg mit råd og bogfør, 
så du kan vide det.
Tilbage til side 48
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EN UGE I DANIELS MØBELFORRETNING
 Læs: Læs følgende eksempel om Daniels møbelforretning.

Efter at have lavet nogle undersøgelser ved at tale med konkur-
renter og kunder erfarede Daniel, at (1) folk ikke kan lide møbler 
af metal, fordi det bliver for varmt om sommeren, (2) møbler af 
metal er sværere at lave og (3) metalleverancer er dyrere end træ. 
Han besluttede at sælge møbler af træ i stedet for metal.
Hans kunder elsker det! Han sælger masser af træmøbler, og det 
lader til, at forretningen går godt.

 Mandag Solgte 4 stole til 50 stykket. Betalte husleje på 100.
 Tirsdag Betalte 500 til en medarbejder.
 Onsdag Solgte et bord og stole for 400.
 Torsdag Solgte soveværelsesmøbler for 1.000.
 Fredag Betalte 1.500 for materialer.
 Lørdag Solgte et bord 400.

Tilbage til side 49
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NOTER
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og min families 

penge?
Iværksættere: Min 
egen virksomhed
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FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne i 

din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har ført en 
indtægts-  og 
udgiftspro-

tokol 
 (Skriv antal 

dage)

Har lavet et 
 driftsregnskab 

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 
virksom-
hedsmål  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og lært 
min familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria 6 J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 5 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I, da I førte en indtægts-  og udgiftsprotokol? Hvordan 
vil det gavne jeres virksomhed?
Hvad lærte I, da I lavede et driftsregnskab for virksomheden? 
Hvordan vil det gavne jeres virksomhed?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

RAPPORTÉR

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?
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HVORDAN HJÆLPER JEG BÅDE MIN VIRKSOMHED OG 
MIN FAMILIE?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: Vi bør være begyndt på at bogføre pengene i vores virksomhed, 
når de kommer ind og ud. Det er alletiders. Men hvad sker der, 
når vi har brug for penge til os selv eller familien?

 Se: »Don’t Kill the Chickens: Part I« (Dræb ikke kyllingerne: Del 1) 
(Ingen video? Læs s. 76).

 Drøft: Marias bror ønsker, at hun skal give ham penge fra sin forretning. 
Og hun vil gerne hjælpe. Men det vil skade eller endda ødelægge 
hendes forretning. Derudover har hun lagt sine kræfter i forret-
ningen med det formål, at hun kan blive selvhjulpen. Hvad bør 
Maria gøre?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan adskiller jeg min virksom-
heds og min families penge?
UGENS HANDLING – Jeg vil føre regnskab og dagligt bogføre 
i min virksomhed og adskille den fra min families penge, 
og jeg vil give mig selv løn.

I løbet af dette møde vil vi lære nogle færdigheder, der hjælper 
os til at besvare dette spørgsmål og udføre disse handlinger.
Derefter vil vi i løbet af ugen tage praktiske skridt til at adskille 
virksomhedens økonomi fra familiens. Det bliver en stor velsig-
nelse for os og vores familie! Lad os læse afsnittet om Virksomhe-
dens succes i Oversigt over virksomhedens succes.

LÆRE

KUNDER
Hvad ønsker folk at købe?

• Vid, hvorfor folk køber jeres produkt
• Vid, hvad kunder sætter pris på
• Lær dagligt af kunderne

OMKOSTNINGER
Hvordan kan jeg 
 kontrollere min 
 omkostninger?

• Sænk omkostningerne
• Brug flere leverandører
• Læg kun faste omkostninger 

oveni, når de øger fortjenesten
• Foretag kloge investeringer
• Brug De fire rigtige til at låne 

med visdom

SALG
Hvordan sælger jeg?
• Lav altid et mersalg
• Omsæt lageret ofte
• Spørg, lyt, foreslå
• Gør det let at købe
• Afslut salget

FORTJENESTE
Hvordan øger jeg min fortjeneste?

• Bogfør dagligt
• Giv dig selv løn
• Stræb dagligt efter 

 fortjeneste

• Køb billigt, sælg til en høj pris
• Stjæl ikke fra din virksomhed
• Anvend produktive aktiver

VIRKSOMHEDENS SUCCES
Hvordan driver jeg min virksomhed?

• Adskil virksomhedens 
og det private regnskab

• Bogfør dagligt
• Betal tiende først
• Spar op hver uge
• Udvikl noget hver dag

• Bliv ved med at lære
• Efterlev principperne i 

Mit fundament
• Sæt spændende, 

 målbare mål
• Start småt, tænk stort
• Giv aldrig op!

OVERSIGT OVER 
VIRKSOMHEDENS SUCCES

Principper for virksomhedens succes

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?
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HVORFOR BØR JEG ADSKILLE MIN VIRKSOMHEDS OG 
MIN FAMILIES PENGE?
 Se: »Don’t Kill the Chickens: Part II« (Dræb ikke kyllingerne: Del 2) 

(Ingen video? Læs s. 77).

 Drøft: Hvorfor er det vigtigt at adskille virksomhedens penge fra jeres pri-
vate penge og give jer selv løn, ud fra det I har lært i denne video?

 Læs: En virksomhedsejer er både ejer og medarbejder. Det kan rejse 
nogle interessante spørgsmål.
Vi ved, at vi får store velsignelser, når vi betaler tiende af vores 
indkomst. Hvis vi holder vore penge i virksomheden adskilt fra 
vore egne penge, er det lettere at beregne vores tiende.
Husk disse trin:
 1. Opbevar virksomhedens penge og de private penge på forskel-

lige konti eller steder.
 2. Vi betaler tiende af personlig indkomst (løn eller provision), 

som vi får betalt af virksomheden.
 3. Penge i virksomheden betales der ikke tiende af. Pengene i 

virksomheden bruges til at betale for virksomhedens udgifter, 
lønninger og vækst.

 Drøft: Hvad nu, hvis venner eller familie har brug for penge, ligesom 
Marias bror?
En i gruppen læser eller sammenfatter lignelsen om de ti brudepi-
ger i Matthæus 25:1- 13. Er der tidspunkter, hvor vi ikke kan eller 
bør give noget, når nogen beder os om hjælp?

 Se: »Don’t Kill the Chickens: Part III« (Dræb ikke kyllingerne: Del 3) 
(Ingen video? Læs s. 78).

 Drøft: Gjorde Maria det rigtige?

 Læs: Succesfulde virksomhedsejere stjæler ikke penge fra deres virk-
somhed.

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
betaler tiende først.

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
stjæler ikke penge fra 
deres virksomhed.

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?



68

HVORDAN BOGFØRER JEG HVER FOR SIG?
 Læs: Så hvordan adskiller vi virksomhedens og de private penge? Vi 

bogfører hver for sig! Maria bogfører dagligt alle de penge, der 
kommer ind i hendes virksomhed, og alle dem, der går ud. Hun 
bogfører også dagligt alle de penge, der går til hendes familie, og 
alle dem, der bliver brugt. Disse bogføringer kaldes »indtægts-  og 
udgiftsprotokoller«. Hun fører to helt adskilte protokoller – en for 
virksomhedens penge, og en for sine egne penge.
Långivere vil ofte gerne se en virksomheds indtægts-  og udgifts-
protokol, før de yder et lån. Når vi bogfører omhyggeligt, vil det 
hjælpe os til at være rede, hvis vi beslutter at låne for at udvikle 
vores virksomhed.

 Øvelse: Se på dette eksempel på en virksomheds indtægts-  og udgiftspro-
tokol. Læg mærke til, at Marias virksomhed den 16. august (den 
dag Marias bror bad om penge) havde 3.200 indestående på sin 
bankkonto.

Marias  VIRKSOMHEDS  indtægts-  og udgiftsprotokol: 14.- 20. august

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Marias virksomheds kontantbeholdning 2.600

14. august Indkøbte foder - 300 2.300

15. august Salg af æg 500 2.800

16. august Salg af æg 400 3.200

17. august Marias løn - 3.000 200

18. august Salg af æg 600 800

19. august Indkøbte foder - 600 200

20. august Salg af æg 700 900

Marias  PRIVATE  indtægts-  og udgiftsprotokol: 14.- 20. august

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Marias private kontantbeholdning 600

14. august Mad - 100 500

15. august Tøj - 200 300

16. august Buskort - 200 100

17. august Løn 3.000 3.100

17. august Tiende - 300 2.800

19. august Mad - 1.500 1.300

20. august Husleje - 600 700
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 Drøft: Hvad ville der ske med Marias penge i virksomheden, hvis hen-
des virksomhed gav broderen 1.000? Ville hun kunne give sig 
selv sin løn på 3.000 dagen efter?
Bør Maria føle sig skyldig, hvis hendes forretning ikke giver 
penge nok til et familiemedlem, der har brug for det?
Se på hendes virksomheds protokol og personlige protokol og 
find de poster, der viser hendes løn. Kan I se, at hendes løn er en 
udgift for virksomheden og en indtægt i hendes privatøkonomi?

 Læs: Som vi lærte tidligere, gør Maria det rette ved at betale tiende af 
sin personlige indkomst.

Løn eller provision?
Hvis der ikke er nok 
kontanter i Marias 
virksomhed til at 
betale hendes faste 
løn, kan hun udbetale 
sig selv en provision på 
grundlag af salget.

 Læs: Så hvordan adskiller vi virksomhedens og de private penge? Vi 
bogfører hver for sig! Maria bogfører dagligt alle de penge, der 
kommer ind i hendes virksomhed, og alle dem, der går ud. Hun 
bogfører også dagligt alle de penge, der går til hendes familie, og 
alle dem, der bliver brugt. Disse bogføringer kaldes »indtægts-  og 
udgiftsprotokoller«. Hun fører to helt adskilte protokoller – en for 
virksomhedens penge, og en for sine egne penge.
Långivere vil ofte gerne se en virksomheds indtægts-  og udgifts-
protokol, før de yder et lån. Når vi bogfører omhyggeligt, vil det 
hjælpe os til at være rede, hvis vi beslutter at låne for at udvikle 
vores virksomhed.

 Øvelse: Se på dette eksempel på en virksomheds indtægts-  og udgiftspro-
tokol. Læg mærke til, at Marias virksomhed den 16. august (den 
dag Marias bror bad om penge) havde 3.200 indestående på sin 
bankkonto.

Marias  VIRKSOMHEDS  indtægts-  og udgiftsprotokol: 14.- 20. august

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Marias virksomheds kontantbeholdning 2.600

14. august Indkøbte foder - 300 2.300

15. august Salg af æg 500 2.800

16. august Salg af æg 400 3.200

17. august Marias løn - 3.000 200

18. august Salg af æg 600 800

19. august Indkøbte foder - 600 200

20. august Salg af æg 700 900

Marias  PRIVATE  indtægts-  og udgiftsprotokol: 14.- 20. august

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Marias private kontantbeholdning 600

14. august Mad - 100 500

15. august Tøj - 200 300

16. august Buskort - 200 100

17. august Løn 3.000 3.100

17. august Tiende - 300 2.800

19. august Mad - 1.500 1.300

20. august Husleje - 600 700

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
 bogfører dagligt.

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?
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HVORDAN HOLDER JEG MINE PENGE ADSKILT?
 Læs: Lad os øve os i at adskille vores virksomheds penge fra vore egne. 

Forestil jer i det følgende eksempel, at I har en virksomhed, der 
sælger drikkevand.

 Se: »Your Water Business« (Din butik med vand) (Ingen video? Læs 
blot videre).

 Øvelse: Følg disse fem trin, og brug et af skemaerne på næste side for at 
holde virksomhedens penge adskilt fra jeres egne.
 1. Se på den private indkomst og virksomhedens indkomst for 

hver dag i ugen.
 2. Registrer jeres virksomheds penge i jeres virksomheds 

indtægts-  og udgiftsprotokol.
 3. Registrer jeres egne penge i jeres private indtægts-  og udgifts-

protokol.
 4. Lav jeres driftsregnskab for virksomheden ud fra oplysnin-

gerne i jeres virksomheds protokol.
 5. Lav jeres private driftsregnskab ud fra oplysningerne i jeres 

private protokol.
Tjek jeres resultat med løsningen på svarene på side 79.

 Drøft: Hvad lærte I af denne øvelse? Hvis I lavede fejl, ved I så hvorfor? 
De, der har forstået det, kan hjælpe dem, der er forvirrede.

 Læs: Succesfulde virksomhedsejere bogfører dagligt og bruger det til at 
træffe kloge beslutninger for virksomheden.
Selv om Maria ikke bryder sig om at bogføre, tvinger hun sig selv 
til at bogføre forretningens og sine egne penge hver dag. Det er 
en klog måde at drive forretning på!
Derudover ved hun også, at hvis hun nogensinde får brug for et 
erhvervslån, vil långivere bede om at se de daglige bogføringer.

 Se: Se, hvordan Daniel udviklede sin virksomhed ved at anvende 
principperne for selvhjulpenhed, herunder bogføring. Se suc-
ceshistorien »Daniel & Christiana: General Store« (Daniel & Chri-
stiana: Landhandlen). (Ingen video? Gå videre til næste side).

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
 bogfører deres 
 virksomheds penge 
og deres egne hver 
for sig.
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 Mandag 2/9 Solgte 100 flasker til 10 stykket. Købte mad til familien for 300.
 Tirsdag 3/9 Betalte 800 for forsyninger til virksomheden. Solgte 30 flasker til 10 stykket.
 Onsdag 4/9 Betalte 500 for børnenes skolegang. Udbetalte dig selv en løn på 1.000. Betalte 100 i tiende.
 Torsdag 5/9 Betalte 500 i privat husleje. Solgte 10 isblokke til 10 stykket.
 Fredag 6/9 Solgte 100 flasker til 10 stykket. Betalte virksomhedsgebyrer på 200.
 Lørdag 7/9 Solgte 20 flasker til 10 stykket. Købte nyt tøj for 100.

Min VIRKSOMHEDS indtægter og udgifter: 2/9- 7/9

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Virksomhedens kontantbeholdning 1.000

Samlede udgifter og indtægter

Min VIRKSOMHEDS driftsregnskab 
 (2/9- 7/9)

Indtægter

Salg af vandflasker

Salg af isblokke
 Virksomhedens samlede 
indtægter
Udgifter

Forsyninger

Virksomhedsgebyrer

Lønninger
 Virksomhedens samlede 
udgifter
Virksomhedens 
 fortjeneste (eller tab)
(Indtægter -  udgifter = )

Mine PRIVATE indtægter og udgifter: 2/9- 7/9

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Privat kontantbeholdning 1.000

Samlede udgifter og indtægter

Mit PRIVATE driftsregnskab (2/9- 7/9)

Indtægter

Løn

 Samlede private indtægter

Udgifter
Tiende

Husleje

Mad

Andet

 Samlede private udgifter
Privat overskud  
(eller underskud)
(Indtægter -  udgifter = )
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 Læs: Vi har lært nogle vigtige færdigheder i dag, som vil hjælpe os til 
at klare os godt. Lad os arbejde hårdt i denne uge for at gøre disse 
færdigheder til en vane. Lad os bogføre hver for sig og hver dag!

 Drøft: Hvem eller hvad kan gøre det svært for jer at bogføre hver for 
sig hver dag? I kan lægge en plan for at gøre det nemmere. I kan 
gøre det på samme tid hver dag. I kan bogføre på et bestemt sted. 
I kan lave påmindelser til jer selv. Skriv jeres plan herunder.

  

  

 

HVORDAN PRÆSENTERER JEG MIN VIRKSOMHED?
 Læs: Næste uge skal vi lave præsentationer for vores gruppe om vores 

virksomhed. Vi vil gerne kunne beskrive vores virksomhed over 
for andre. Vi vil gerne høre nogle forslag til vores virksomhed.

 Læs: Følg disse instruktioner eller præsentér på den måde, der passer 
til jer.

MIN VIRKSOMHED PÅ TRE MINUTTER – INSTRUKTIONER

Del 1 Beskriv jeres virksomhed på under et minut.

Del 2

Beskriv på under et minut, hvordan det gik væsentlig bedre i jeres 
virksomhed, da I besvarede et af disse spørgsmål.
1. Hvad ønsker folk at købe?
2. Hvordan sælger jeg?
3. Hvordan kontrollerer jeg omkostningerne?
4. Hvordan øger jeg min fortjeneste?
5. Hvordan driver jeg min virksomhed?

Del 3: Beskriv på under et minut, én ting, I vil gøre for til stadighed at 
forbedre jeres virksomhed.

 Læs: Tænk i løbet af ugen over, hvad I vil fortælle. Beskriv jeres virk-
somhed i jeres notesbog om virksomheden. Hvis I vil, kan I øve 
jer i at komme med en præsentation for jeres familie eller venner. 
Kom næste uge forberedt på at fremlægge jeres virksomhedspræ-
sentation.

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

OVERVEJ

»Kom nær til mig, så 
vil jeg komme nær til 
jer; søg mig flittigt, så 
skal I finde mig; bed, 
så skal I få; bank på, 
så skal der blive lukket 
op for jer.«
LÆRE OG PAGTER 88:63
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil bogføre min virksomheds penge og mine egne penge hver for sig.

Jeg vil regelmæssigt give mig selv løn eller provision og holde disse 
private penge et sted eller på en konto for sig.

Jeg vil forberede en 3- minutters præsentation af min virksomhed.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   
 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

5: Hvordan adskiller jeg min virksomheds og min families penge?
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 

før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I har 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har bogført 
hver for sig 

(Ja/Nej)

Har givet mig 
selv løn adskilt 

fra virksom-
hedens penge 

(Ja/Nej)

Har forberedt 
min præsen-

tation af 
virksomheden 

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige virk-
somhedsmål 

 (Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det  
(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har  rapporteret 
tilbage til min 

 handlingsmakker 
(Ja/Nej)

 Læs: Vi vil ved vores næste møde igen foretage en bedømmelse af 
vores selvhjulpenhed for at se, om vi er blevet mere selvhjulpne. 
Vi skal have vores hæfte Min vej til selvhjulpenhed med.

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge. 
(Ved I ikke, hvordan man formidler et emne i Mit fundament ? 
Læs s. 11 og indersiden af forsiden).
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Bemærkning til 
formidleren:
Tag fem ekstra hæfter 
af Min vej til selvhjul-
penhed med næste 
uge.
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DRÆB IKKE KYLLINGERNE: DEL 1
Vælg roller og lav følgende rollespil:

SCENE: Maria har adskillige høns og 
kan forsørge sin familie ved at sælge æg 
til lokale butikker og restauranter. Mateo, 
Marias bror, er kommet på besøg.
MATEO: Maria!
MARIA: Hej Mateo. Hvordan går det?
MATEO: Det går godt. Orv! Se bare alle de 
æg. Det går godt med din forretning!
MARIA: Ja, og det er jeg taknemlig for. 
Jeg har brugt det, jeg har lært i min 
selvhjulpenhedsgruppe. Jeg har holdt alle 
mine forpligtelser, og det virker! Herren 
velsigner os virkelig. Alt det hårde arbejde 
betaler sig.

MATEO: Hvor er det dejligt. Måske skulle 
jeg også melde mig til en gruppe. Men 
jeg har også nogle gode nyheder! Jeg har 
fundet en lejlighed til min familie! Nu kan 
vi endelig få rindende vand – og et vindue! 
Bortset fra, at jeg ikke har helt penge nok 
lige nu. Jeg mangler 1.000 for at kunne 
flytte ind. Jeg vil ikke gå glip af det sted, 
Maria. Det er det perfekte sted for os. Vil 
du hjælpe mig?
MARIA: Mateo, jeg vil gerne hjælpe dig, 
og jeg kunne måske godt give dig de 1.000, 
men så ville jeg være nødt til at sælge 
mine høns.

Tilbage til side 66
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DRÆB IKKE KYLLINGERNE: DEL 2
I kan skiftes til at læse følgende afsnit.

Forestil jer, I arbejder på et hotel. Kunne 
I tage penge fra det hotel, hvornår det 
passede jer? Kunne jeres bror tage nogle 
penge, hvornår det passede ham? De ville 
nok sætte ham i fængsel!
Tænk nu på jeres egen virksomhed. Jeres 
virksomhed har brug for at vokse og 
blomstre, så I kan holde befalingen om at 
være selvhjulpne. Jeres virksomhed er et 
redskab, Herren kan bruge til at velsigne 
jer. Hvis den går godt, vil I kunne velsigne 
mange andre. Så hvordan beskytter I jeres 
virksomhed, så den kan have fremgang? 
Bør I når som helst tage penge ud af jeres 
virksomhed til private behov? Bør jeres 
bror eller nabo?
Her er nøglen: I og jeres virksomhed er 2 
forskellige ting! Der skal være forskellige 
steder for opbevaring af virksomhedens 
penge og private penge. I kan bruge for-
skellige bokse eller forskellige bankkonti. I 
skal også bogføre virksomhedens penge og 
jeres egne penge hver for sig: Hver sit sted 
og hver sin bogføring.
Men hvordan får I så pengene ud af virk-
somheden til jeres familie?

Hvordan ville det foregå, hvis I arbejdede 
for en anden? Den person eller virksomhed 
ville udbetale jer løn, ikke også? Eller hvis 
I var sælger, ville virksomheden måske 
udbetale jer provision. Jeres løn eller provi-
sion ville være jeres indkomst – og I skulle 
betale tiende af denne indkomst. Så kunne 
I bruge resten til jeres personlige behov 
som fx mad eller tøj – eller I kunne endog 
hjælpe jeres bror.
Som virksomhedsejer bør I udbetale jer selv 
løn – et vist pengebeløb fx hver uge. Hvis 
der ikke er nok kontanter i jeres virksom-
hed til at udbetale en fast løn, kan I stadig 
udbetale jer selv provision – en procentdel 
af salget. Om I vælger det ene eller det 
andet, bliver lønnen eller provisionen jeres 
personlige indtægt. I betaler tiende af 
denne indkomst. Og så kan I bruge resten 
på mad, husleje, medicin og opsparing.
Dette enkle trin – at holde jeres penge i 
virksomheden adskilt fra jeres private penge 
– vil beskytte både jer og jeres virksomhed. 
Jeres virksomhed kan vokse og have frem-
gang. Og I vil vide, hvilke penge I kan bruge 
og give ud af fra jeres private konto.

Tilbage til side 67
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DRÆB IKKE KYLLINGERNE: DEL 3
Vælg roller og lav følgende rollespil:

MARIA: Mateo, hvis jeg sælger alle mine 
høns, så ved du godt, hvad der ville ske 
med min virksomhed, gør du ikke? Jeg 
ville ikke have nogen æg at sælge. Og min 
virksomhed ville gå neden om og hjem. Og 
hvordan skulle jeg så forsørge min familie? 
Jeg er ked af det. Jeg håber, du forstår, at 
jeg ikke bare kan tage penge ud af virk-
somheden, når som helst jeg har brug for 
dem. Jeg udbetaler kun en fast løn til mig 
selv. Resten af pengene er til at holde virk-
somheden kørende og få den til at vokse, 

så vi kan blive selvhjulpne. Vi skal være 
selvhjulpne, så vi kan velsigne andre.
MATEO: Det kan jeg godt forstå.
MARIA: Men jeg har 200 i min private 
opsparing, som jeg kan give dig, hvis det 
er til nogen hjælp.
MATEO: Det ville faktisk hjælpe meget. 
Tak, Maria.
MARIA: Selv tak. Jeg er glad for, at jeg 
kunne hjælpe lidt.

Tilbage til side 67
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79

DIN BUTIK MED VAND: SVAR

Tilbage til side 70

 Mandag 2/9 1  Solgte 100 flasker til 10 stykket. 2  Købte mad til familien for 300.
 Tirsdag 3/9 3  Betalte 800 for forsyninger til virksomheden. 4  Solgte 30 flasker til 10 stykket.
 Onsdag 4/9 5  Betalte 500 for børnenes skolegang. 6  Udbetalte dig selv en løn på 1.000. 7  Betalte 100 i tiende.
 Torsdag 5/9 8  Betalte 500 i privat husleje. 9  Solgte 10 isblokke til 10 stykket.
 Fredag 6/9 10  Solgte 100 flasker til 10 stykket. 11  Betalte virksomhedsgebyrer på 200.
 Lørdag 7/9 12  Solgte 20 flasker til 10 stykket. 13  Købte nyt tøj for 100.

Min VIRKSOMHEDS indtægter og udgifter: 2/9- 7/9

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Virksomhedens kontantbeholdning 1.000

2/9 Solgte 100 flasker 1.000 2.000

3/9 Forsyninger til 
 virksomheden - 800 1.200

3/9 Solgte 30 flasker 300 1.500

4/9 Lønninger - 1.000 500

5/9 Solgte 10 isblokke 100 600

6/9 Solgte 100 flasker 1.000 1.600

6/9 Virksomhedsgebyrer - 200 1.400

7/9 Solgte 20 flasker 200 1.600

Samlede udgifter og indtægter 2.000 2.600 1.600

Min VIRKSOMHEDS driftsregnskab 
(2/9- 7/9)

Indtægter

Salg af vandflasker 1 4 10 12 2.500
Salg af isblokke 100
 Virksomhedens samlede 
indtægter 2.600
Udgifter

Forsyninger 800
Virksomhedsgebyrer 200
Lønninger 1.000
 Virksomhedens samlede 
udgifter 2.000
Virksomhedens 
 fortjeneste (eller tab)
(Indtægter -  udgifter = ) 600

Mine PRIVATE indtægter og udgifter: 2/9- 7/9

Dato Beskrivelse Udgifter Indtægter Saldo

Privat kontantbeholdning 1.000

2/9 Mad - 300 700

4/9 Skolepenge - 500 200

4/9 Løn 1.000 1.200

4/9 Tiende - 100 1.100

5/9 Husleje - 500 600

7/9 Skjorte - 100 500

Samlede udgifter og indtægter 1.500 1.000 500

Mit PRIVATE driftsregnskab (2/9- 7/9)

Indtægter

Løn 1.000

 Samlede private indtægter 1.000
Udgifter

Tiende 100
Husleje 500
Mad 300
Andet 600

 Samlede private udgifter 1.500
Privat overskud  
(eller underskud)
(Indtægter -  udgifter = ) - 500

1

3
4

6
9
10
11

12

9

3
11

6

2
5

6
7
8
13

6

7
8

2
5 13
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6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.
• Tag fem ekstra hæfter af Min vej til selvhjulpenhed med.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne i 

din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har bogført 
hver for sig 

(Ja/Nej)

Har givet 
mig selv løn 
adskilt fra 
virksomhe-
dens penge 

(Ja/Nej)

Har 
 forberedt 

min præsen-
tation af 

virksomhe-
den 

 (Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 
virksom-
hedsmål  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har 
øget min 

 opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria J J J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 6 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I, da I bogførte virksomhedens og jeres private penge 
hver for sig? Hvordan vil det gavne jeres virksomhed?
Hvad lærte I, da I udbetalte løn til jer selv og holdt den adskilt fra 
jeres virksomhed? Hvordan vil det gavne jeres virksomhed?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?

RAPPORTÉR
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Succesfulde 
 virksomhedsejere 
udvikler noget 
hver dag.

HVORDAN BESKRIVER JEG MIN VIRKSOMHED?
 Læs: I dag skal vi lave vores virksomhedspræsentation. Når vi beskriver 

vores virksomhed for andre, lærer vi noget om vores virksomhed, 
der kan hjælpe os til at udvikle den. Når vi får ideer under eller 
efter en præsentation, så lad os skrive dem ned i vores notesbog 
om virksomheden.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan kan jeg forklare min virk-
somhed for andre?
UGENS HANDLING – Jeg vil få ideer hos andre til, hvordan 
jeg udvikler min virksomhed.

 Tid: Sæt stopuret til tre minutter for hver præsentation. Lad den, der 
præsenterer, vide, hvornår der er et minut tilbage.

 Læs: Vi skal nu have den første præsentation. Hvem kunne tænke sig 
at være den første? Husk, at I har tre minutter til at præsentere og 
to minutter til at drøfte.

 Læs: Følg instruktionerne på næste side.

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?

LÆR
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MIN VIRKSOMHED PÅ TRE MINUTTER – INSTRUKTIONER

Del 1 Beskriv jeres virksomhed på under et minut.

Del 2

Beskriv på under et minut, hvordan det gik væsentlig bedre i jeres 
virksomhed, da I besvarede et af disse spørgsmål.
1. Hvad ønsker folk at købe?
2. Hvordan sælger jeg?
3. Hvordan kontrollerer jeg omkostningerne?
4. Hvordan øger jeg min fortjeneste?
5. Hvordan driver jeg min virksomhed?

Del 3: Beskriv på under et minut, én ting, I vil gøre for til stadighed at 
forbedre jeres virksomhed.

 Tid: Sæt nu stopuret på 2 minutter til en drøftelse.

 Drøft: Stil hinanden spørgsmål. Rådfør jer med hinanden. Vær med til 
at udvikle dette gruppemedlems virksomhed.

 Læs: Gentag nu disse trin for hvert gruppemedlem, indtil alle har 
præsenteret.

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?
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HVAD HAR JEG LÆRT?
 Drøft: Succesfulde virksomhedsejere bliver ved med at lære. Hvad lærte 

I af andre gruppemedlemmer, som kan være med til at udvikle 
jeres virksomhed?

 Læs: Ved vore næste seks møder vil vi lære, hvordan vi udvikler vores 
virksomhed. Til det næste møde har vi brug for vores virksom-
heds indtægts-  og udgiftsprotokol og driftsregnskabet for vores 
virksomhed for de seneste to uger.
Hvis vi endnu ikke har startet en virksomhed, vil vi hjælpe andre 
med deres indtægts-  og udgiftsprotokol og driftsregnskab for virk-
somheden. Det vil være godt for os at øve os på.

 Se: Se, hvordan Felix udviklede sin virksomhed ved at anvende prin-
cipper for selvhjulpenhed. Se »Felix: Refrigeration Parts« (Felix: 
Køleskabsreservedele). (Ingen video? Læs videre).

BLIVER JEG MERE SELVHJULPEN?
 Læs: Vores mål er selvhjulpenhed, både timeligt og åndeligt. At få virk-

somheden til at gå godt er kun en del af det mål.

 Drøft: Hvilke forandringer har I set hos jer selv, når I har praktiseret 
og undervist i principper i Mit fundament ?

 Øvelse: Slå op i jeres hæfte Min vej til selvhjulpenhed på en blank selv-
hjulpenhedsvurdering (bagi). Udfør trinnene.
Når I er færdig, bruger I tre minutter på at overveje følgende:
Er I mere opmærksomme på jeres udgifter nu? Kan I nu svare 
»ofte« eller »altid« på flere af disse spørgsmål? Er I mere sikre 
på det beløb, I har sat som den indkomst, hvor I er selv-
hjulpne? Er I tættere på at nå den indkomst, hvor I er selv-
hjulpne? Hvad kan I gøre for at gøre fremskridt?

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
 bliver ved med at 
lære.

Min vej til 
selvhjulpenhed

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

»Søg flittigt, bed altid 
og hav tro, så skal 
alting virke sammen 
til gavn for jer.«
LÆRE OG PAGTER 90:24

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil tage min notesbog om virksomheden med min indtægts-  og 
udgiftsprotokol med til vores næste møde.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 

før næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I har 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har taget en 
indtægts-  og 

udgiftsprotokol 
med  

(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 
virksom-
hedsmål 
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har 
 rapporteret 

tilbage til min 
handlingsmak-

ker  
(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge. 
(Ved I ikke, hvordan man formidler et emne i Mit fundament ? 
Læs s. 11 og indersiden af forsiden).
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ressourcer
6: Hvordan udvikler min virksomhed sig?



7
Hvordan vil jeg 

udvikle min 
virksomhed?

Iværksættere: Min 
egen virksomhed
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7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne i 

din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har taget en 
indtægts-  og 
udgiftspro-
tokol med 
(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 
virksom-
hedsmål  
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet 
og lært min 
familie det  

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 7 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvilke ideer afprøvede I i jeres virksomhed?
Hvad lærte I ved at afprøve disse ideer?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?

RAPPORTÉR

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.
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HVAD VIL FÅ MIN VIRKSOMHED TIL AT TJENE FLERE 
PENGE?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »Bicycle or Chickens?« (Cykler eller høns?) (Ingen video? Se 
manuskriptet på s. 102).

 Læs: Et aktiv er noget, en virksomhed ejer, og som har en værdi. Man 
kan købe og sælge aktiver. Maria kunne fx købe en stol at sidde på, 
når hun solgte æg, og hun kunne sælge en høne. Det er aktiver.
Et produktivt aktiv tjener penge til en virksomhed. Marias høner 
er produktive aktiver, fordi de producerer æg, som Maria sælger 
for penge. En stol er et aktiv, men ikke et produktivt aktiv. Den 
tjener ingen penge ind.

 Drøft: Succesfulde virksomhedsejere bruger produktive aktiver til at 
udvikle deres virksomhed. Hvordan kan en symaskine eller en 
cykel være et aktiv?

 Øvelse: Vælg en makker. Skriv de produktive aktiver ned, jeres virksom-
hed allerede har: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan anvender jeg produktive 
aktiver til at få min virksomhed til at vokse?
UGENS HANDLING – Jeg vil udpege de aktiver, jeg har, til 
at beslutte, hvordan jeg gør dem mere produktive. Jeg vil 
udpege og prioritere andre aktiver, jeg har brug for.

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?

LÆR

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
 bruger produktive 
aktiver til at udvikle 
deres virksomhed.
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»Du skal være flittig 
til at passe på det, du 
har, så du kan være en 
klog forvalter.«
LÆRE OG PAGTER 136:27

HVORDAN KAN JEG GØRE MINE AKTIVER MERE 
PRODUKTIVE?
 Læs: Læs skriftstedet til højre. Vi må bruge aktiver klogt. Vi tager vare 

på vore aktiver, så de kan være meget produktive.

 Drøft: Hvad ville der ske med Marias virksomhed, hvis hun ikke passede 
godt på sine produktive aktiver (sine høns)?

 Øvelse: Se nu på disse virksomhedsaktiver. Hvilke af følgende aktiver er 
for øjeblikket produktive aktiver?

SYMASKINE
Gloria syer mange  

skjorter i dag.

CYKEL DER IKKE 
 VIRKER

David håber på snart at 
kunne ordne sin cykel og 

bruge den.

HØNE DER IKKE 
 LÆGGER ÆG

Maria afventer for at se, 
om hendes høne begynder 

at lægge æg.

 Læs: Vi skal bruge vore aktiver så produktivt som muligt. Læs følgende 
eksempel om en klog forvalter.

GLORIAS SYBUTIK:
Gloria havde én symaskine. Hun passede godt på den. Hun kunne sy fem skjorter 
om dagen. Hendes kunder ville gerne have flere skjorter.
Hun tænkte på at ansætte en hjælper og købe endnu en symaskine. Men i stedet for 
at købe endnu en symaskine ansatte Gloria sin veninde til at sy på Glorias maskine 
om natten. Nu kan Glorias butik lave 10 skjorter om dagen på én symaskine.

 Drøft: Hvordan var Gloria en klog forvalter med sit produktive aktiv? 
Hvordan kan I gøre jeres aktiver mere produktive?

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?
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HVORDAN FÅR JEG FLERE PRODUKTIVE AKTIVER?
 Øvelse: Tænk på aktiver, I kan få fat i, som vil hjælpe jer til at udvikle 

jeres virksomhed. Skriv dem herunder.

TYPER AF AKTIVER AKTIVER JEG HAR
NYE AKTIVER DER KAN 

HJÆLPE MIG TIL AT FÅ MIN 
VIRKSOMHED TIL AT VOKSE

Redskab/Maskine

Køretøj

Bygning

Dyr

Andet

 Øvelse: Dan en gruppe med to andre mennesker. Drøft, hvorfor disse 
aktiver ville få jeres virksomhed til at vokse.

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?



97

 Øvelse: Hvordan kan I få fat i de aktiver, I skrev på den foregående side? 
Herunder står en liste over, hvordan virksomhedsejere får nye 
aktiver. Del op i grupper med tre i hver, og drøft fordele og ulem-
per ved hvert valg. Skriv dem herunder.

MÅDER AT FÅ 
AKTIVER PÅ FORDELE ULEMPER

Spare op for at 
købe et aktiv

Få en partner, der 
har et aktiv

Leje et aktiv

Låne et aktiv

Få et lån for at 
købe et aktiv

Andet

 Øvelse: Drøft nu følgende med den samme lille gruppe:
Hvilket aktiv ville være det nyttigste for jeres virksomhed lige 
nu? Hvor mange penge vil det få jer til at tjene? Hvor let ville 
det være at få fat i? Hvilke muligheder har I for at betale for det 
nye aktiv?

 Se: Se succeshistorien »Susy: Private School Bus« (Susy: Den private 
skolebus) for at se, hvordan Susy allerede har udviklet sin virk-
somhed, og hvordan hun planlægger at få et produktivt aktiv. 
(Ingen video? Gå videre til næste side).

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?
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HVORDAN KAN JEG KONTROLLERE OMKOSTNINGERNE?
 Læs: Produktive aktiver gør, at vores virksomhed tjener flere penge. 

For at udvikle vores virksomhed må vi også kontrollere omkost-
ningerne. Men ikke alle udgifter er ens!

 Se: »Careful with Fixed Costs« (Forsigtig med faste omkostninger) 
(Ingen video? Læs s. 103).

 Læs: Variable omkostninger øger eller mindsker salget.
Faste omkostninger skal betales, uanset hvor meget eller lidt, 
vi sælger.
Succesfulde virksomhedsejere lægger kun flere faste omkostnin-
ger oveni, når de ved, at de bidrager til, at virksomheden tjener 
flere penge.

 Øvelse: Se på Daniels forretningsudgifter. Sæt ring omkring fast eller vari-
abel for hver udgift.

DANIELS FORRETNINGSUDGIFTER

Husleje for forretningen Fast Variabel

Træ til møbler Fast Variabel

Leveringsomkostninger Fast Variabel

Daniels løn Fast Variabel

 Øvelse: Skriv jeres egne virksomhedsudgifter. Sæt ring omkring fast eller 
variabel for hver udgift.

MINE VIRKSOMHEDSUDGIFTER

Fast Variabel

Fast Variabel

Fast Variabel

Fast Variabel

Fast Variabel

Fast Variabel

Fast Variabel

Fast Variabel

 Læs: Vi vil i løbet af ugen registrere vore indtægter og udgifter, som 
viser, hvilke der er faste, og hvilke der er variable, og vi vil tage 
vores driftsregnskab med til vores næste møde.

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
lægger kun flere 
faste omkostninger 
oveni, når de øger 
fortjenesten.

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?
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»Stol på Herren af 
hele dit hjerte, og støt 
dig ikke til din egen 
indsigt. Hav ham i 
tankerne på alle dine 
veje, så vil han jævne 
dine stier.«
ORDSPROGENE 3:5- 6

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil skrive en plan for at gøre mine nuværende aktiver mere 
 produktive.

Jeg vil udpege de vigtigste nye produktive aktiver, jeg har brug for i 
min virksomhed.

Jeg vil tage mine driftsregnskaber med faste og variable udgifter med 
til næste møde.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?

FORPLIGT JER
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Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema i løbet af ugen til at registrere 

jeres fremgang. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I har 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har skrevet 
en plan for 

at gøre mine 
aktiver mere 

produktive 
(Ja/Nej)

Har udpeget 
de vigtigste 
nye aktiver 

(Ja/Nej)

Har taget 
mine drifts-
regnskaber 

med  
(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 

 virksomhedsmål 
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har 
 rapporteret 

tilbage til min 
handlingsmak-

ker  
(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge.
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?
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CYKLER ELLER HØNS?
Vælg roller og lav følgende rollespil:

NAOMI: Hej Maria. Hvordan går det med 
forretningen? Vokser den?
MARIA: Det går okay, men jeg er meget 
træt. Jeg arbejder meget hårdt, men jeg 
tjener ikke nok penge.
NAOMI: Det lyder som om du har brug 
for flere produktive aktiver.
MARIA: Hvad er produktive aktiver?
NAOMI: Ting, der får din virksomhed til 
at tjene flere penge.
MARIA: Åh, det kan jeg godt li’. Jeg vil 
gerne have flere produktive aktiver … men 
forresten, jeg tror ikke, jeg har nogen nu.
NAOMI: Selvfølgelig har du det. Dine 
høns er produktive aktiver. Ville du tjene 
flere penge, hvis du havde flere høns?
MARIA: Ja, det ville jeg. Jeg må have fat 
i flere høns.

NAOMI: Hvad ville ellers gøre det nem-
mere for dig at drive virksomhed?
MARIA: Det ville være virkelig dejligt 
at have en cykel til at levere æg og til 
at transportere hønsefoder. Mine fødder 
bliver så trætte af at gå.
NAOMI: Jamen, måske skulle du købe en 
cykel. Ville du tjene flere penge, hvis du 
havde en cykel?
MARIA: Ja, hvis jeg havde en cykel, ville 
jeg kunne levere hurtigere. Jeg ville have 
mere tid til at sælge. Men skal jeg få fat i 
en cykel eller flere høns?
NAOMI: Hvad er vigtigst for din forret-
ning lige nu? En cykel eller flere høns?
MARIA: Det ved jeg ikke. Hvordan kan 
jeg afgøre det?

Tilbage til side 94

Ressourcer
7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?
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FORSIGTIG MED FASTE OMKOSTNINGER
Vælg roller og lav følgende rollespil:

MARIA: Naomi, jeg tror produktive 
aktiver vil tjene flere penge ind til min 
virksomhed. Men jeg er bekymret for 
omkostningerne.
NAOMI: Godt, Maria, du bør altid prøve 
at mindske omkostningerne.
MARIA: Hvordan kan jeg vide, hvad 
mine omkostninger vil blive? De ændrer 
sig så meget!
NAOMI: For det første må du adskille 
dine faste og variable omkostninger.
MARIA: Jeg ved ikke rigtig, hvad det 
betyder.
NAOMI: Lad mig beskrive det således. 
Kender du Daniel?
MARIA: Fyren der sælger møbler?
NAOMI: Ja. Når Daniel laver en stol, der 
skal sælges, tror du så, han betaler en 
leverandør for det træ, han bruger til at 
lave den?
MARIA: Ja.
NAOMI: Det er rigtigt. Daniel vil gerne 
vente, indtil han har en ordre, før han 
køber noget træ.
Hvis Daniel sælger en stol om måneden, 
betaler han kun for træ til en stol. Hvis 
han sælger ti stole måneden efter, betaler 
han for ti gange så meget træ.
MARIA: Det er jo fint nok, fordi han sæl-
ger ti gange så mange stole!

NAOMI: Lige præcis. Daniels omkostnin-
ger til træ er en variabel omkostning. Den 
stiger eller falder afhængig af, hvor meget 
han sælger.
Daniel betaler også husleje for sin forret-
ning. Lad os sige, at hans leje er 1.000 om 
måneden. Hvor meget husleje betaler han, 
hvis han sælger ti stole?
MARIA: 1.000, selvfølgelig.
NAOMI: Hvor meget betaler han, hvis 
han kun sælger en stol?
MARIA: Stadig 1.000. Den ændrer sig 
ikke.
NAOMI: Det er rigtigt. Daniels husleje 
er en fast omkostning. Det er ligegyldigt, 
hvor meget eller hvor lidt, han sælger. Den 
skal stadig betales.
MARIA: Åh, jeg tror ikke, jeg kan lide 
faste omkostninger.
NAOMI: Vi skal bare være forsigtige med 
faste omkostninger. De kan være nyttige, 
hvis de er produktive aktiver.
MARIA: Og vi sælger nok til at betale 
for dem!
NAOMI: Nemlig!
MARIA: Naomi, kan du hjælpe mig til at 
finde ud af, hvilke af mine omkostninger 
der er faste, og hvilke der er variable?

Tilbage til side 98

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?



104

NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7: Hvordan vil jeg udvikle min virksomhed?



8
Hvor meget har jeg 
råd til at investere 
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min virksomhed?
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egen virksomhed
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8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne 

i din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Skrev en 
plan for at 
gøre mine 

nuværende 
aktiver mere 

produktive 
(Ja/Nej)

Har udpeget 
de vigtigste 
nye aktiver 

(Ja/Nej)

Har taget 
mine drifts-
regnskaber 

med 
 (Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 

virksomheds-
mål 

 (Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
 opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria J J J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 8 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvordan vil I gøre jeres aktiver mere produktive? Hvordan vil I 
vedligeholde jeres aktiver?
Hvilket nyt produktivt aktiv er det vigtigste for jer? Hvorfor?
Hvad er jeres faste og variable udgifter? Hvordan hjælper det jer 
at vide forskellen på dem?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?

RAPPORTÉR

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.
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Succesfulde virksom-
hedsejere foretager 
kloge investeringer.

HAR JEG RÅD TIL FLERE AKTIVER?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: En måde at udvikle vores virksomhed på er at tilføje produktive 
aktiver. Før vi tilføjer produktive aktiver til vores virksomhed, er 
vi nødt til at vide, om vi har råd til det.

 Se: »Can I Afford More Assets?« (Har jeg råd til flere aktiver?) (Del 1) 
(Ingen video? Læs s. 122).

 Drøft: Hvordan kan Maria finde ud af, om hun har penge nok til at 
tilbagebetale lånet?

 Læs: Succesfulde virksomhedsejere sørger for, at de har råd til forbed-
ringer af deres virksomhed, før de foretager dem.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Har jeg råd til et lån for at købe et aktiv?
UGENS HANDLING – Jeg vil lave opgørelser over kontantbe-
holdningen for bedre at forstå min virksomheds fremtid.

 Læs: En opgørelse over kontantbeholdningen er et værktøj, der 
hjælper jer til at se på jeres virksomhed, så I kan finde frem til, 
hvordan I udvikler jeres virksomhed. Der er tre trin til at lave en 
opgørelse over kontantbeholdningen på:
• Trin 1. Se på jeres virksomheds forgangne resultater ved at 

bruge jeres tidligere driftsregnskaber.
• Trin 2. Se på jeres virksomheds fremtid ved at stille jer selv 

dette spørgsmål: »Hvad vil mine indtægter og udgifter være i 
fremtiden?«

• Trin 3. Udregn de rede kontanter, I har i fremtiden.
En opgørelse over kontantbeholdningen kan hjælpe jer til at 
vælge mellem forskellige måder at udvikle jeres virksomhed på, 
som fx at udvide jeres produktvalg, sænke jeres udgifter, øge jeres 
indtægter og vurdere mulige lån.

 Se: Se succeshistorien »Rosanny: Hot Food« (Rosanny: Varm mad) for 
at se, hvordan et lån hjalp Rosanny til at udvikle sin virksomhed. 
(Ingen video? Gå videre til næste side).

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?

LÆR
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HVOR MANGE REDE KONTANTER ER DER FOR 
ØJEBLIKKET?
 Se: »How Much Cash Is Available?« (Hvor mange rede kontanter er 

der?) (Ingen video? Læs blot videre).
Når I har set videoen, kan I gennemgå denne side, så I kan huske, 
hvad I har lært.

 Læs: For at vide, om Maria har nok kontanter til at udvikle sin virk-
somhed, har hun brug for at vide tre ting: Fortiden, fremtiden 
og kontantbeholdningen.
Hun kan finde ud af disse tre ting ved at lave en opgørelse over 
kontantbeholdningen.

TRIN 1: Fortiden

For 2  måneder 
siden

Sidste 
måned

Denne 
måned

Næste 
måned Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6

Indtægter 4.400 4.400

Faste udgifter - 3.300 - 3.300

Variable udgifter - 1.000 - 1.000

Fortjeneste (eller tab) 100 100

Startkontanter

Rede kontanter

 Drøft: Se på Marias opgørelse over kontantbeholdningen ovenfor. 
Hvad fortæller de sidste to måneders indtægter Maria om hen-
des virksomhed?

Ved at bruge sine driftsregnskaber skriver 
Maria sine indtægter, faste udgifter, variable 
udgifter og fortjeneste eller tab i de sidste to 
måneder ned.

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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TRIN 2: Fremtiden

For 2  måneder 
siden

Sidste 
måned

Denne 
måned

Næste 
måned Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6

Indtægter 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Faste udgifter - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300

Variable udgifter - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000

Fortjeneste (eller tab) 100 100 100 100 100 100 100 100

Startkontanter

Rede kontanter

 Drøft: Se på Marias opgørelse over kontantbeholdningen ovenfor. 
Ændrer Marias månedlige fortjeneste sig?

Ud fra tallene de seneste to måneder skriver 
Maria, hvad hun tror, hendes fremtidige indtæg-
ter, faste udgifter, variable udgifter og fortjeneste 
eller tab vil være.

Maria planlægger ikke at forandre noget i 
sin virksomhed, så hun tror, at hendes ind-
tægter og udgifter for det næste halve år vil 
være de samme som i de sidste to måneder.

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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TRIN 3: Rede kontanter

For 2 måne-
der siden

Sidste 
måned

Denne 
måned

Næste 
måned Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6

Indtægter 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Faste udgifter - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300

Variable udgifter - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000

Fortjeneste (eller tab) 100 100 100 100 100 100 100 100

Startkontanter 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Rede kontanter 150 250 350 450 550 650 750 850

 Drøft: Se på ovenstående pengestrøm. Hvor mange rede penge har 
Maria ved slutningen af de seks måneder?

 Læs: Nu, da Maria ved, hvor mange rede kontanter, hun kunne have i 
løbet af det næste halve år, kan hun vælge mellem de forskellige 
måder at udvikle sin virksomhed på.

Startkontanterne er dem, Maria 
har i banken ved begyndelsen af 
måneden. I dette tilfælde begyn-
der hun med 50.

Hver måned lægger hun sin måned-
lige fortjeneste til sine startpenge for 
at få rede penge (50 + 100 = 150).

De rede penge bliver startbe-
løbet til måneden efter (150).

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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HVOR MANGE REDE KONTANTER ER DER TIL AFDRAG PÅ 
LÅNET?
 Øvelse: Lad os nu se, hvad der sker i Marias pengestrøm, hvis hun låner 

1.500 over 6 måneder for at købe 15 høns. Se på Marias opgørelse 
over kontantbeholdningen til højre. Har Maria penge nok i kon-
tantbeholdningen til afdragene på 275? Tjek Marias rede penge 
med en makker.

 Drøft: Drøft følgende spørgsmål sammen med hele gruppen: Hvad bør 
Maria gøre? Bør Maria prøve et andet lånebeløb? Kan hun spare 
op og betale kontant for hønsene?

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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Marias opgørelse over kontantbeholdningen

For 2 måne-
der siden

Sidste 
måned

Denne 
måned

Næste 
måned Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6 Måned 7 Måned 8

Indtægter 4.400 4.400 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

Faste udgifter - 3.300 - 3.300 - 3.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500

 Afdrag på lån - 350 - 275 - 275 - 275 - 275 - 275

Variable udgifter - 1.000 - 1.000 - 1.600 - 1.600 - 1.600 - 1.600 - 1.600 - 1.600 - 1.600 - 1.600

Fortjeneste  
(eller tab) 100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Startkontanter 50 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75

100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Rede kontanter 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75 125

 1. Eftersom Maria får flere æg, tror 
hun, at hendes indtægter hver 
måned vil stige med 900 (60 mere 
pr. høne gange 15). 900 plus 
hendes nuværende indtægter på 
4.400 er 5.300.

 2. Hun tror, at hendes faste 
udgifter vil stige til 3.500 
(200 mere for at leje en 
cykel plus hendes eksiste-
rende udgifter på 3.300).

 3. Hvis hun tager 
lånet, får hun 
også en fast 
udgift på 275 
(350 den første 
måned).

 4. Hun tror, at hendes 
variable udgifter vil 
stige til 1.600 på 
grund af 500 mere til 
hønsefoder og 100 
til sin niece, der skal 
levere æggene.

 5. I de første to 
måneder har 
Maria rede 
penge nok til at 
klare afdraget.

 6. Men se på de fire 
sidste måneder af 
lånet (måned 3- 6). 
Vil Maria have penge 
nok til alle sine afbe-
talinger?

 7. Når Maria har 
afviklet lånet, 
går hendes 
fortjeneste op 
igen. Men er 
det for sent?

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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 Se: »Can I Afford More Assets?« (Har jeg råd til flere aktiver?) (Del 2) 
(Ingen video? Læs s. 123).

 Øvelse: Lad os nu se, hvad der sker i Marias pengestrøm, hvis hun låner 
mindre: 800 over 6 måneder for at købe 8 høns. Se på Marias 
opgørelse over kontantbeholdningen til højre. Har Maria penge 
nok i kontantbeholdningen til et lån på 800? Tjek Marias rede 
penge med en makker.

 Drøft: Drøft følgende spørgsmål sammen med hele gruppen: Kan Maria 
klare en større afbetaling? Bør hun få et større lån?

 Læs: I dette eksempel bruger Maria sin opgørelse og kontantbehold-
ningen til at afgøre, om hun har råd til nye høns. Hun kan også 
bruge opgørelsen over kontantbeholdningen til at beslutte sig for 
andre ændringer i sin virksomhed som at leje en cykel, købe et 
nyt skilt eller købe noget andet foder.

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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Marias opgørelse over kontantbeholdningen

For 2 måne-
der siden

Sidste 
måned

Denne 
måned

Næste 
måned Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6 Måned 7 Måned 8

Indtægter 4.400 4.400 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

Faste udgifter - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300 - 3.300

 Afdrag på lån - 250 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150

Variable udgifter - 1.000 - 1.000 - 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300

Fortjeneste  
(eller tab) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Startkontanter 50 150 250 280 410 540 670 800 930 1.210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Rede kontanter 150 250 280 410 540 670 800 930 1.210 1.490

 1. Maria tror, at hendes indtæg-
ter med 8 nye høns stiger med 
omkring 480 (60 mere pr. høne 
gange 8). 480 plus hendes 
nuværende indtægter på 4.400 er 
4.880.

 2. Hun tror, at hendes faste 
udgifter ikke vil stige, fordi 
hun ikke vil leje en cykel.

 3. Hvis hun tager 
dette lån, får 
hun en fast 
udgift på 150 
(250 den første 
måned).

 
4. Hun tror, at hendes 
variable udgifter vil stige 
til 1.300 på grund af 250 
mere til hønsefoder og 50 
til sin niece, der skal levere 
æggene.

 5. Se på hendes rede 
penge. Vil Maria have 
penge nok til alle sine 
afbetalinger?

 6. Se på Marias fortjeneste og tab. 
Læg mærke til, at hendes fortjene-
ste er lavere under lånet, men er 
højere end før, hun tog lånet.

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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HVOR MANGE REDE KONTANTER ER DER TIL MIN 
VIRKSOMHED?
 Øvelse: Lav nu en opgørelse over kontantbeholdningen for jeres egen 

virksomhed. Find en makker, og foretag følgende trin på opgørel-
sen over kontantbeholdningen til højre. (Få hjælp på s. 109- 117). 
Der er flere blanke skemaer på side 118. I kan kopiere det ind i 
jeres notesbog om virksomheden.
Tænk på et produktivt aktiv, som I kunne få til jeres virksomhed. 
Tænk over, hvor mange yderligere indtægter og udgifter, I vil få.
Hvis I ikke ved, hvilke tal I skal bruge, eller I ikke har en virksom-
hed, så hjælp en, der har. Dette er bare en øvelse.

 Læs: Efter vores næste møde vil vi tale med långivere og finde ud af, 
hvad vore afdrag vil blive. Vi vil derefter være i stand til at med-
tage afdragene i vores opgørelse over kontantbeholdningen.

 Drøft: Hvordan hjælper en viden om jeres rede penge jer til at træffe 
beslutninger om jeres virksomhed? Er der udover afdragene 
andre måder, hvorpå en viden om jeres pengestrøm kan hjælpe 
jer til at udvikle jeres virksomhed?

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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Jeres opgørelse over kontantbeholdningen

For 2 måne-
der siden

Sidste 
måned

Denne 
måned

Næste 
måned Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6

Indtægter

Faste udgifter

 Afdrag på lån

Variable udgifter

Fortjeneste (eller tab)

Startkontanter

Rede kontanter

 1. Ved at bruge 
jeres driftsregn-
skaber skriver I 
jeres indtægter 
og udgifter i de 
sidste to måneder.

 2. Skriv, hvad I tror 
jeres nye indtægter 
vil være i det næste 
halve år (tidligere 
indtægter plus ind-
tægter fra det nye 
aktiv).

 3. Skriv, hvad I tror 
jeres nye udgifter 
vil være i det næste 
halve år (tidligere 
udgifter plus udgifter 
i forbindelse med det 
nye aktiv).

 4. I skal skrive jeres 
afdrag på lånet her, 
men hvis I endnu ikke 
kender dem, lader I 
denne linje stå tom 
lige nu.

 5. Beregn jeres fortjeneste 
og tab ved at trække jeres 
udgifter fra jeres indtæg-
ter.

 6. For at finde ud af, hvor 
mange rede penge I har, 
lægger I jeres fortjeneste 
til (eller trækker jeres tab 
fra) startbeløbet.

 7. Når I finder ud af størrelsen på jeres 
afdrag, kan I bruge denne opgørelse 
over kontantbeholdningen til at se, 
om I har rede penge nok til at betale 
alle jeres afdrag.

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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OPGØRELSER OVER KONTANTBEHOLDNINGEN FOR 6 
MÅNEDER
Lav en opgørelse over kontantbeholdningen for at vise jeres nuværende situation 
for virksomheden. Få hjælp på side 109- 117).

OPGØRELSE OVER KONTANTBEHOLDNINGEN NR. 1: NUVÆRENDE SITUATION

FOR 2 MÅNE-
DER SIDEN

SIDSTE 
MÅNED

DENNE 
MÅNED

NÆSTE 
MÅNED MÅNED 3 MÅNED 4 MÅNED 5 MÅNED 6

Samlet indtægt

Faste udgifter

 Afdrag på lån

Variable betalinger

Total fortjeneste/tab

Startkontanter

Rede kontanter

Lav dernæst en opgørelse over kontantbeholdningen, der medtager en måde at få 
anskaffet et nyt aktiv på.

OPGØRELSE OVER KONTANTBEHOLDNINGEN NR. 2: NYT AKTIV

FOR 2 MÅNE-
DER SIDEN

SIDSTE 
MÅNED

DENNE 
MÅNED

NÆSTE 
MÅNED MÅNED 3 MÅNED 4 MÅNED 5 MÅNED 6

Samlet indtægt

Faste udgifter

 Afdrag på lån

Variable betalinger

Total fortjeneste/tab

Startkontanter

Rede kontanter

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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»Overgiv din vej til 
Herren, stol på ham, 
så griber han ind.«
SALMERNE 37:5

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil lave en opgørelse over min virksomheds nuværende kontant-
beholdning.

Jeg vil lave en opgørelse over kontantbeholdningen, der medtager, 
hvordan jeg får anskaffet et nyt aktiv.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   
 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema i løbet af ugen til at registrere 

jeres fremgang. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I har 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har lavet en 
opgørelse over 
den nuværende 

 kontantbeholdning 
(Ja/Nej)

Har lavet en 
opgørelse over 
kontantbehold-

ningen for at 
anskaffe et nyt 

aktiv 
 (Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 

 virksomhedsmål 
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporteret 
tilbage til min 

 handlingsmakker 
(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge.
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Bemærkning til 
formidleren:
Medbring en liste 
over långivere i jeres 
område ved næste 
møde. Se srs. lds. org/ 
lenders eller bed din 
stavs selvhjulpenheds-
komité eller en leder 
for selvhjulpenhedstje-
nesten om denne liste.

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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HAR JEG RÅD TIL FLERE AKTIVER? (DEL 1)
Vælg roller og lav følgende rollespil:

MARIA: Naomi, jeg har besluttet at købe 
flere høns. Jeg har brug for flere produktive 
aktiver for at udvikle min virksomhed.
NAOMI: Det lyder som en god beslutning 
i mine ører. Så har du råd til hønsene?
MARIA: Råd til det? Ja, jeg tager et lån og 
køber dem.
NAOMI: Hvor meget tænker du på at låne?
MARIA: Det lån er på 1.500.
NAOMI: Hvorfor 1.500?
MARIA: Jo altså, jeg kender en, der sælger 
15 høns for 1.500. Det er en god pris.
NAOMI: Hvorfor 15 høns?
MARIA: Det er lige det antal, han har.
NAOMI: Har du penge nok i kontantbe-
holdningen til 15 høns?

MARIA: Ja … eller … øh, det tror jeg nok. 
Jeg ved det ikke.
NAOMI: Hvad er de månedlige afdrag?
MARIA: Jeg talte med en långiver, og han 
sagde det ville koste 275 om måneden.
NAOMI: Har du rede penge nok hver 
måned til at afdrage det?
MARIA: Det håber jeg.
NAOMI: Maria, du kan ikke bare håbe. 
Du er nødt til at vide, om du har rede 
penge nok til at afdrage.
MARIA: Jamen, hvordan finder jeg ud af 
det?

Tilbage til side 108

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?

Ressourcer
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HAR JEG RÅD TIL FLERE AKTIVER? (DEL 2)
Vælg roller og lav følgende rollespil:

MARIA: Naomi, tak fordi du har vist mig, 
hvordan jeg skulle finde ud af, hvor mange 
rede kontanter jeg har. Afdrag på 275 om 
måneden ville have været rigtig dårligt 
for mig. Jeg ville være løbet tør for penge i 
den tredje måned. Jeg ville ikke have været 
i stand til at klare afdragene. Jeg kunne 
have mistet min virksomhed!
NAOMI: Åh, Maria, jeg er så glad for, vi 
så på dine rede penge, før du tog et lån.

MARIA: Det er jeg også. Men hvordan kan 
jeg vide, hvor meget jeg har råd til?
NAOMI: Vi kan da prøve igen med et 
mindre lån.
MARIA: Okay. Jeg vil prøve at se på et lån 
med afdrag på 150, om jeg har råd til det.

Tilbage til side 113

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Hvor meget har jeg råd til at investere til udvikling af min virksomhed?



9
Hvordan ved jeg, 
om jeg bør tage et 
lån til at udvikle 
min virksomhed?

Iværksættere: Min 
egen virksomhed
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9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Forbered en liste over långivere i jeres område, som du kan uddele til 
gruppemedlemmerne. Denne liste findes på srs. lds. org/ lenders eller 
hos din stavs selvhjulpenhedskomité eller en lokal leder for selvhjul-
penhedstjenesten.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne 

i din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har lavet en 
opgørelse over 

kontantbe-
holdningen for 

nuværende 
situation  
(Ja/Nej)

Har lavet en 
opgørelse over 

kontantbe-
holdningen for 
at anskaffe et 

nyt aktiv  
(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige virk-
somhedsmål 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria J J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 9 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad fortalte jeres opgørelse over kontantbeholdningen jer om 
jeres virksomhed?
Har I rede penge nok til afdragene, eller er der andre ting, I kan 
gøre for at udvikle jeres virksomhed?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

RAPPORTÉR
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»Det kan være nød-
vendigt at stifte nogle 
former for gæld – 
som for eksempel til 
et beskedent hjem 
[og] rimelige udgif-
ter til uddannelse 

… Men vi bør aldrig 
komme i økonomisk 
trældom på grund af 
forbrugsgæld uden 
grundigt at have afve-
jet omkostningerne.«
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
»Jordisk gæld og 
himmelsk gæld«, 
Liahona, maj 2004, s. 41.

»Nu er det ikke sådan, 
at jeg siger, at al gæld 
er af det onde, selv-
følgelig ikke. En sund 
forretningsgæld … er 
et af kendetegnene 
for vækst.«
EZRA TAFT BENSON, »Pay 
Thy Debt, and Live«, 
tale på Brigham Young 
University, 28. feb. 1962; 
speeches. byu. edu

ER DET GODT ELLER DÅRLIGT AT LÅNE PENGE?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Drøft: Tænk på en, I kender, som har lånt penge. Hjalp det dem eller 
skadede det dem at låne pengene?

 Læs: Privat gæld og virksomhedsgæld er forskellig.
Privatlån anvendes til at bruge mere, end vi har midler til at 
betale. Erhvervslån anvendes til at producere mere, end vi har 
midler til at producere.
Læs citaterne til højre. Profeter har rådet os til at undgå privat gæld.
Virksomhedsgæld kan medvirke til, at vores virksomhed vokser. 
Men virksomhedsgæld er ikke altid et klogt valg. Vi må vide, 
hvornår det er »sundt«, som præsident Benson sagde.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et 
lån til at udvikle min virksomhed?
UGENS HANDLING – Jeg vil (1) tale med mindst 10 kunder 
for at finde ud af, om de ville købe mere, hvis jeg kunne 
sælge mere, og (2) besøge mindst fire långivere og stille dem 
spørgsmålene på skemaet for lånevilkår.

I løbet af dette møde vil vi lære og øve os på færdigheder, der 
hjælper os til at vide, om det er en god eller dårlig idé for vores 
virksomhed at låne penge.

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

LÆR
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HVORDAN VIL »DE FIRE RIGTIGE« HJÆLPE MIG TIL AT 
AFGØRE DET?
 Se: »Get a Loan?« (Tage et lån?) (Ingen video? Læs s. 136).

 Drøft: Hvordan kan I vide, om et lån vil hjælpe jer eller knuse jer?

 Læs: Læs »De fire rigtige« højt, og drøft dem hver især kort.

DE FIRE RIGTIGE

1. Den rigtige 
årsag Lån kun, hvis det hjælper min virksomhed til at tjene flere penge.

2. Det rigtige 
tidspunkt

Lån kun, hvis jeg har været i branchen længe nok til at kende min virk-
somhed godt og kan vise, at tilstrækkeligt med mennesker vil købe det, 
jeg sælger.

3. De rigtige 
vilkår Lån kun, hvis jeg kan finde en god långiver.

4. Det rigtige 
beløb Lån kun, hvis jeg kan vise, at jeg ved, at jeg kan betale det tilbage.

 Øvelse: Når I ser følgende videoer, skal I afgøre, om I mener, at Maria og 
Carlos kan besvare spørgsmålene for hver af De fire rigtige.
Afmærk »Ja,« »Nej,« eller »Ikke sikker,« under Maria og Carlos.

 Se: »Right Reason?« (Den rigtige årsag?) (Ingen video? Læs s. 137).

 Drøft: Låner Maria og Carlos af de rigtige årsager? Hvorfor eller hvor-
for ikke?

ÅRSAGER TIL AT LÅNE
MARIA CARLOS

Ja Nej Ikke sikker Ja Nej Ikke sikker

Låner jeg for den produktive virksomheds skyld 
(og ikke for min egen)?

Vil de ting, jeg køber for lånet, indtjene flere 
penge med det samme?

Er det bedre at tage et lån end at spare op for 
at udvikle min virksomhed?

Har jeg tænkt over alle risiciene?

Succesfulde virksom-
hedsejere bruger De 
fire rigtige til at låne 
med visdom.

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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 Se: »Right Time?« (Det rigtige tidspunkt?) (Ingen video? Læs s. 138).

 Drøft: Låner Maria og Carlos på det rigtige tidspunkt? Hvorfor eller 
hvorfor ikke?

TIDPSPUNKT FOR AT LÅNE
MARIA CARLOS

Ja Nej Ikke sikker Ja Nej Ikke sikker

Har jeg været i branchen længe nok til at kende 
min virksomhed godt?

Er det en del af den plan, jeg har, for at udvikle 
min virksomhed?

Kan jeg vise, at kunder vil købe mere, hvis jeg har 
mere at sælge af?

Hvis jeg køber noget til min virksomhed (som en 
høne eller en lastbil), holder det så længere tid 
end mit lån?

 Se: »Right Terms?« (De rigtige vilkår?) (Ingen video? Læs s. 139).

 Drøft: Låner Maria og Carlos til de rigtige vilkår? Hvorfor eller hvorfor 
ikke?

VILKÅR FOR AT LÅNE
MARIA CARLOS

Ja Nej Ikke sikker Ja Nej Ikke sikker

Kan jeg skrive tre eller fire gode långivere ned?

Kender jeg lånets egentlige omkostninger?

Kan jeg forklare alle lånets betingelser?

Kan jeg forklare, hvorfor en långiver er bedre 
end en anden?

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?



131

 Se: »Right Amount?« (Det rigtige beløb?) (Ingen video? Læs s. 140).

 Drøft: Låner Maria og Carlos det rigtige beløb? Hvorfor eller hvorfor ikke?

LÅNEBELØB
MARIA CARLOS

Ja Nej Ikke sikker Ja Nej Ikke sikker

Har jeg lavet en opgørelse over kontantbehold-
ningen for 6 måneder?

Kan jeg afdrage og stadig tjene penge?

Hvis jeg ikke får større salg, kan jeg da stadig 
afdrage?

 Læs: Vi har lært, hvordan vi skal bruge en opgørelse over kontantbe-
holdningen for at vide, om vi har nok rede penge til at afdrage. 
Det vil hjælpe os til at vide, om vi låner det rigtige beløb.

 Øvelse: Når I skal mødes med långivere denne uge, skal I bruge skemaet 
for kontantbeholdningen på side 143 for at sikre jer, at I har råd 
til afdragene. (Se på det, vi lærte i sidste uge, hvis I har brug for 
hjælp til at lave en opgørelse over kontantbeholdningen).
Når Maria ikke er sikker på svaret på et af De fire rigtige spørgs-
mål, laver hun en plan, så hun kan finde svaret.
Før vi låner, bør vi også finde frem til svarene, hvis vi ikke er sikre. 
Bed om nødvendigt gruppemedlemmer eller andre om hjælp.

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

BØR JEG LÅNE PENGE TIL MIN VIRKSOMHED?
 Øvelse: Her er nogle redskaber, I kan bruge i løbet af ugen til at indsamle 

oplysninger og træffe beslutninger. Gå til side 141- 143. Brug fem 
minutter på at se på Tjekliste for de fire rigtige og Skema for låne-
vilkår og drøfte, hvordan I skal bruge dem.

TJEKLISTE FOR DE FIRE RIGTIGE

Se side 141.

Gennemgå disse spørgsmål i løbet af ugen, 
og kryds dem af, når I kan svare »ja«.

SKEMA FOR LÅNEVILKÅR

Se side 142.

Anvend dette skema for lånevilkår for at få 
oplysninger om mindst fire långivere.

OPLYSNINGER OM LÅNGIVERE

Possible Lenders

Se formidlerens 
uddelingsark. Kan 
det ikke skaffes, kan 
I bede andre virksom-
hedsejere om forslag 
til gode långivere i 
jeres område.

Brug disse oplysninger i løbet af ugen til at 
finde og kontakte långivere.

OPGØRELSE OVER 
KONTANTBEHOLDNINGEN  
FOR 6 MÅNEDER

Se side 143.

Brug dette skema til at lave opgørelser over 
kontantbeholdningen, så I kan vide, hvilke 
lån I har råd til.
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

»Lyt til Herrens ord 
… Tvivl ikke, men vær 
troende.«
MORMON 9:27

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nederst.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil tale med mindst fire långivere ved at bruge Skema for lånevilkår.

Jeg vil bruge spørgsmålene på Tjekliste for de fire rigtige for at se, om 
det er det rigtige for mig at tage et lån nu.

Jeg vil bruge min opgørelse over kontantbeholdningen for at vurdere 
mine lånemuligheder.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema i løbet af ugen til at registrere 

jeres fremgang. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I har 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har talt med 
mindst fire 

långivere 
(Skriv antal)

Har anvendt 
opgørelser 

over kontant-
beholdningen 

for at vurdere 
lånemulighe-

der 
 (Ja/Nej)

Har anvendt 
Tjekliste for 

de fire rigtige 
(Ja/Nej)

Har nået mit 
ugentlige 
virksom-
hedsmål 
(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet 
og lært min 
familie det 

 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge.
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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TAGE ET LÅN?
Vælg roller og lav følgende rollespil:

CARLOS: Det er en stor dag i dag. Jeg 
tager et erhvervslån!
NAOMI: Skal du have et lån? Til hvad?
CARLOS: Alt muligt. Jeg skal lave et 
større lokale til mit lager. Jeg skal have 
et nyt tv og andre ting til hjemmet. Jeg 
glæder mig sådan!
NAOMI: Wauw, det lyder skræmmende. 
Du har lige startet din virksomhed i sidste 
uge. Carlos, du bør ikke tage det lån. 
Maria, hvordan går det med forretningen?
MARIA: Det går godt. Jeg sælger mine æg 
meget hurtigt. Jeg har normalt solgt dem 
alle kl. 9. Men resten af dagen, når kunder 
spørger efter æg, har jeg ikke flere.
NAOMI: Maria, du har virkelig brug for 
flere høns. Hvordan går det med dit lån til 
flere høns? Har du stadig ikke fået det?
MARIA: Ikke endnu. Jeg er lidt bange for 
at tage et lån. Måske skulle jeg ikke tage et 
lån. Du sagde lige til Carlos, at han ikke 
skulle tage et lån.
CARLOS: Jeg skal stadig have et lån. Det 
løser alle mine problemer!

NAOMI: Eller skaber en masse nye proble-
mer. Carlos, jeg er bange for, du hurtigt får 
en kæmpe gældsbyrde, der vil knuse dig.
Men Maria, i dit tilfælde kunne et lån 
faktisk hjælpe dig.
MARIA: Hvordan kan jeg vide, om et lån 
vil hjælpe mig eller knuse mig?
NAOMI: Succesfulde virksomhedsejere 
anvender »De fire rigtige« til at afgøre, om 
et erhvervslån er en god ide til udvikling af 
deres virksomhed.
MARIA: De fire rigtige?
NAOMI: Ja. Tag kun et lån, hvis det er 
den rigtige årsag, det rigtige tidspunkt, det 
rigtige beløb og de rigtige vilkår.
CARLOS: Jeg er ligeglad med De fire rig-
tige. Jeg skal have mit lån!
MARIA: Det er jeg ikke. Jeg vil gerne have, 
at min virksomhed vokser, men jeg vil ikke 
have en stor gældsbyrde. Fortæl mig mere 
om disse Fire rigtige.

Tilbage til side 129

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?

Ressourcer
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DEN RIGTIGE ÅRSAG?
Vælg roller og lav følgende rollespil:

NAOMI: Din grund til at låne skal være 
af forretningsmæssige årsager, ikke per-
sonlige.
CARLOS: Hvorfor ikke begge? Jeg skal 
rigtig nyde mit fjernsyn og gøre min forret-
ning større!
NAOMI: Åh, altså Carlos! Hør nu, Maria, 
et lån skal være til ting, du kan sælge 
straks, som mælkeflasker, eller noget der 
producerer med det samme, som en høne 
der lægger æg. Husk, at du skal begynde 
at betale lånet tilbage med det samme!
MARIA: Okay. Så jeg kunne købe høns, 
der allerede lægger æg, og jeg ville med det 
samme kunne sælge æg.
NAOMI: Alletiders! Har du overvejet at 
bruge kontanter fra din virksomhed til at 
købe flere høns for i stedet for at tage et lån?
MARIA: Et øjeblik, jeg syntes, du sagde, 
at jeg skulle tage et lån.
NAOMI: Med kontanter sparer du op nu og 
køber senere – mindre vækst, men mindre 
risiko. Med et lån køber du nu og betaler 
senere – mere vækst, men større risiko.

CARLOS: Ja. »Betal senere« lyder godt i 
mine ører!
MARIA: Kunderne bliver ved med at 
spørge efter flere æg. Jeg vil gerne sælge 
flere æg snart!
NAOMI: Er et lån den risiko værd? Har 
du tænkt over, hvad der kan gå galt?
MARIA: Det har jeg ikke! Men, mine høns 
kunne vel godt holde op med at lægge æg. 
Eller de kunne dø eller blive stjålet. Eller 
kunderne kunne holde op med at købe æg.
NAOMI: Hvordan kan du mindske disse 
risici?
MARIA: Hmmm. Jeg kunne fodre høn-
sene med kvalitetsfoder og passe godt på 
dem. Jeg kunne låse dem inde, så folk ikke 
kunne stjæle dem.
NAOMI: Tror du, du har den rigtige årsag 
til at tage et lån, Maria?
MARIA: Det tror jeg.

Tilbage til side 129

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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DET RIGTIGE TIDSPUNKT?
Vælg roller og lav følgende rollespil:

NAOMI: Maria, hvor længe har du været 
i branchen?
MARIA: Jeg har solgt æg i otte uger nu, og 
det går godt.
NAOMI: Det er rigtig godt! Nogle menne-
sker tager lån til en virksomhed, de knap 
nok har startet – det er meget risikabelt!
CARLOS: Sig mig, taler du om mig? Jeg 
ved, hvad jeg gør.
NAOMI: Maria, du har haft din forretning 
i et stykke tid, men er et lån en del af din 
plan om at udvikle din virksomhed?
CARLOS: Hør lige min plan: Større forret-
ning, større salg!
MARIA: Carlos, det lyder ikke som en 
plan i mine ører. Jeg planlægger at tage 
et lån, købe flere høns, sælge flere æg om 
ugen og afdrage lånet.
NAOMI: Det er en god start på din plan, 
Maria. Men du får brug for at beslutte 
dig for et bestemt antal høns og æg. Hvor 
sikker er du på, at kunderne vil købe flere 

æg, hvis du har flere at sælge af?
MARIA: Du godeste, jeg tror, de ville 
købe alle mine æg, men jeg er ikke sikker 
på det.
NAOMI: Det skal du måske finde ud af 
først!
MARIA: Okay, jeg vil tale med mine kun-
der og lave en liste over alle dem, der vil 
købe. Jeg vil tale med mindst 10 af dem.
NAOMI: Fint. Hvis du beslutter dig for 
et lån, vil en liste over fremtidige kunder 
hjælpe dig til at vise långivere, at du ved 
præcis, hvordan du vil bruge lånet.
NAOMI: Okay, her kommer endnu et 
spørgsmål. Hvis du låner penge til at købe 
nye høns for, vil de så blive ved med at 
lægge æg, selv efter du har afviklet lånet?
MARIA: Ja da, selvfølgelig. Hønsene bør 
lægge æg mindst de næste to år, og jeg har 
planer om et lån over seks måneder.

Tilbage til side 130

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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DE RIGTIGE VILKÅR?
Vælg roller og lav følgende rollespil:

CARLOS: Hej! Jeg fik mit lån! 1.000 til 
en fast rentesats på 3 % pr. måned.
NAOMI: Åh, Carlos. Jeg er bekymret for 
dig. Hvor mange långivere har du talt med?
CARLOS: En, selvfølgelig. Jeg spilder ikke 
min tid. Du skulle have set mig. Jeg gik 
lige ind og sagde: »Jeg vil gerne have et 
lån – nu!« Og de sagde: »Så gerne, hr.« 
De behandlede mig som en konge. De fyre 
elsker mig.
NAOMI: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, de 
gør. Er det dine lånepapirer? Har du noget 
imod, jeg kigger på dem?
CARLOS: Vær så god. Men vær forbe-
redt på at blive imponeret! Jeg har fået en 
fantastisk aftale.
NAOMI: Carlos, de vilkår er forfærdelige. 
200 i oprettelsesgebyr? Ugentlige afdrag? 
Har du overhovedet kigget på de vilkår?
CARLOS: Hvad? Det kan ikke være 
rigtigt. De ting kan jeg ikke huske. Nåh 
nej, det kan godt være, jeg ikke helt fik 
nærlæst det.

NAOMI: Maria, hvilke vilkår har du fun-
det frem til?
MARIA: Jo altså, jeg har indtil videre talt 
med tre långivere. Tak for den oversigt over 
långivere fra din selvhjulpenhedsgruppe, 
du gav mig. Den hjælper mig virkelig til at 
stille gode spørgsmål. Jeg er virkelig glad 
for, at jeg har lært om mulige strafrenter, 
almindelige renter, gebyrer og provision.
To af långiverne havde faste renter. Men 
en långiver har en faldende rentesats.
CARLOS: Hvad er forskellen?
MARIA: Jeg forstår ikke helt forskellen. 
Jeg ved bare, at hvis rentesatsen er den 
samme, er faldende bedre end faste.
NAOMI: Det er rigtigt, Maria. Det lyder, 
som om du er på vej til at finde de rigtige 
vilkår.

Tilbage til side 130

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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DET RIGTIGE BELØB?
Vælg roller og lav følgende rollespil:

NAOMI: Carlos, er du okay? Du ser ned-
trykt ud.
CARLOS: Du havde ret, Naomi. Strafren-
terne hober sig op, og der vælter gæld ned 
over mig.
NAOMI: Det er jeg ked af at høre.
CARLOS: Långiveren kom og tog mit 
fjernsyn. Hvis jeg ikke kan betale det 
næste afdrag, siger han, at mine forret-
ningsartikler og - udstyr står for skud.
MARIA: Carlos, det lyder, som om du ikke 
har nok pengestrøm.
CARLOS: Pengestrøm?
NAOMI: Det er de penge, der bevæger sig 
ind og ud af din forretning. Lige nu har 
du ikke penge nok, der kommer ind, til at 
dække dine afdrag.
CARLOS: Jeg solgte ikke så meget, som 
jeg havde forventet. Jeg kom bagud med 
nogle afdrag. Strafrenterne løber op og 
gør det endnu sværere for mig at betale 
mine afdrag.

NAOMI: Carlos, det er derfor, du har brug 
for en opgørelse over kontantbeholdningen 
for 6 måneder, før du beslutter dig for et 
lån. Har du lavet sådan en?
CARLOS: Nej.
NAOMI: En opgørelse over kontantbehold-
ningen hjælper dig til at vide, om du har 
råd til at betale afdragene hver måned. 
Har du driftsregnskaber for de sidste to 
måneder?
CARLOS: Nej, det har jeg ikke.
MARIA: Jeg kan tage mine med og de 
opgørelser over kontantbeholdningen, jeg 
har arbejdet på. Så kan vi vise dig det.
NAOMI: Godt! Vi vil hjælpe dig med 
at lave en opgørelse over kontantbehold-
ningen. Så kan du vide, om du låner det 
rigtige beløb.

Tilbage til side 131

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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TJEKLISTE FOR DE FIRE RIGTIGE
Stil jer selv disse spørgsmål. Hak hvert spørgsmål af, når I kan svare »ja«.

DE FIRE RIGTIGE

Den rigtige årsag?

□ Låner jeg for den produktive virksomheds skyld (og ikke for min egen)?

□ Er det bedre med et lån end med kontanter for at udvikle min virksomhed?

□ Vil de ting, jeg køber for lånet, indtjene flere penge med det samme?

□ Har jeg tænkt over alt, hvad der kunne gå galt?

Det rigtige tidspunkt?

□ Har jeg været i branchen længe nok til at kende min virksomhed godt?

□ Er det en del af den plan, jeg har, for at udvikle min virksomhed?

□ Kan jeg bevise, at kunder vil købe mere, hvis jeg har mere at sælge af?

□ Hvis jeg køber noget til min virksomhed (som en høne eller en lastbil), holder 
det så længere tid end mit lån?

De rigtige vilkår?

□ Kan jeg skrive tre eller fire gode långivere ned?

□ Kender jeg lånets egentlige omkostninger?

□ Kan jeg forklare alle lånets betingelser?

□ Kan jeg forklare, hvorfor en långiver er bedre end en anden?

Det rigtige beløb?

□ Har jeg lavet en opgørelse over kontantbeholdningen for 6 måneder?

□ Kan jeg afdrage og stadig tjene penge?

□ Hvis jeg ikke får større salg, kan jeg da stadig afdrage?

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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SKEMA FOR LÅNEVILKÅR
Tag dette Skema over lånevilkår med jer, når I besøger långivere.

• Stil långiverne spørgsmål 1- 4.
• Stil jer selv spørgsmål 5- 6.

1. LÅNGIVER: 2. LÅNGIVER: 3. LÅNGIVER: 4. LÅNGIVER:

1. Kvalifikationer: Hvad skal jeg give eller vise dig (långiveren) for at få et lån?

2. Betalingshyppighed: Hvornår falder det første afdrag? Hvor ofte skal jeg afdrage? Må jeg få en kopi af 
tilbagebetalingsskemaet?

3. Strafrenter: Er der nogen gebyrer eller strafrenter, hvis jeg ikke betaler til tiden?

4. Direkte omkostninger: Hvis jeg låner 100, 1.000 eller 10.000 (vælg et beløb afhængig af den lokale mønt-
fod og brug det til hver långiver), hvor meget har jeg så betalt, efter jeg har afviklet lånet, inklusive alle renter, 
gebyrer osv.? Hvis jeg låner nok til et aktiv, fx én høne, hvor meget ekstra betaler jeg så for at tage lånet? Hvor 
store er oprettelsesgebyrerne? Hvor meget er hvert afdrag på? Er det en fast eller faldende rentesats?

5. Indirekte omkostninger: Hvor lang tid tager det at afdrage? Hvor meget koster det mig at tage til 
långiveren for at afdrage?

6. Lånets reelle omkostninger: Hvad er de samlede direkte og indirekte omkostninger? (Læg omkostnin-
gerne fra spørgsmål 4 og 5 sammen).

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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OPGØRELSE OVER KONTANTBEHOLDNINGEN FOR 6 
MÅNEDER
Skriv dette skema for opgørelse over kontantbeholdningen af i jeres notesbog for 
virksomheden. Brug et for hver långiver for at se, om I har råd til de lånevilkår, 
som I skal lære om denne uge.

OPGØRELSE OVER KONTANTBEHOLDNING

Långivers navn:

FOR 2 MÅNE-
DER SIDEN

SIDSTE 
MÅNED

DENNE 
MÅNED

NÆSTE 
MÅNED MÅNED 3 MÅNED 4 MÅNED 5 MÅNED 6

Samlet indtægt

Faste udgifter

 Afdrag på lån

Variable betalinger

Total fortjeneste/tab

Startkontanter

Rede kontanter

9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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9: Hvordan ved jeg, om jeg bør tage et lån til at udvikle min virksomhed?
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10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne 

i din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har talt 
med mindst 
fire långivere 
(Skriv antal)

Har anvendt 
opgørelser 

over kontant-
beholdningen 

for at vurdere 
lånemulighe-

der 
 (Ja/Nej)

Har anvendt 
Tjekliste 

for de fire 
rigtige  

(Ja/Nej)

Har nået sit 
ugentlige 

mål  
(Ja/Nej)

Har øvet sig på 
Fundament  - 
princippet og 

lært sin familie 
det 

 (Ja/Nej)

Har øget sin 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til sin hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria 4 J J J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen. 
Spørg, hvem der er tæt på at opfylde kravene for gennemførelse. Lad 
efter mødet stavens selvhjulpenhedskomité vide, hvem der sandsyn-
ligvis vil opfylde kravene.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 10 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette 

arbejdshæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser, bedes rejse sig op. (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os ned.

 Drøft: Hvad har I lært af at tale med långivere?
Er et lån det rigtige for jer på nuværende tidspunkt? (Er det den 
rigtige årsag, det rigtige tidspunkt, de rigtige vilkår og det rigtige 
beløb?)
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål? Skriv i jeres notesbog 

om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?

RAPPORTÉR
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HVORFOR VIL KUNDER GERNE HANDLE HOS MIG?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Læs: For at udvikle vores virksomhed må vi tiltrække flere kunder og 
sælge mere! Folk bruger deres penge på noget, de sætter pris på. 
Jo mere de sætter pris på noget, des mere vil de betale for det.
For at være god til at sælge må vi vide, hvad vore kunder sætter 
pris på, tiltrække disse kunder og sælge det til dem. Og det er 
vigtigere at kunne tilbyde flere ting at sætte pris på end at være 
konkurrencedygtige.

 Se: »Sell, Sell, Sell« ((Sælg, sælg, sælg) (Del I og II) (Ingen video? 
Læs s. 160).

 Drøft: Hvordan lærte Kwame om de ting, kunderne satte pris på?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL: Hvordan vil jeg tiltrække kunder og 
afslutte handler?
UGENS HANDLING: Jeg vil afprøve mine marketingideer og 
registrere resultaterne. Jeg vil lære af kunderne og afprøve 
løsninger på kundeproblemer.

 Øvelse: Drøft følgende med et gruppemedlem:
 1. Beskriv jeres kunder for hinanden. Vær præcis. Hvor gamle er 

de? Køn? Indkomst? Hvornår køber de jeres produkt? Hvor?
 2. Hvorfor køber de jeres produkt? Hvilken værdi har det for dem? 

Nævn så mange ting, I kan, fx:
• Mit vand er koldt
• Mit vand er rent
• Jeg gør det praktisk at købe mit vand
• Jeg er venlig og kalder mine kunder ved navn

 3. Hvilket element vil I yde, som konkurrenterne ikke tilbyder? 
Har I en bedre pris, et bedre sted eller et bedre udvalg? Det kal-
des jeres konkurrencefordel. Det er det, der får jeres kunder til at 
vælge jeres virksomhed fremfor konkurrenternes.

 Læs: Succesfulde virksomhedsejere lærer deres kunder at kende ved 
at stille gode spørgsmål for at lære mere om deres problemer, og 
hvordan de kan hjælpe.

Succesfulde 
 virksomhedsejere ved, 
hvorfor kunderne 
køber deres produkt.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?

LÆR
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 Øvelse: Find en makker. Læs dette scenarie sammen:

Martin reparerer cykler. Han sælger også reservedele og artikler 
til folk, så de kan ordne deres egen cykel. Felix kommer ind i hans 
 forretning. Han har olie på hænderne. Han ser frustreret ud.

Brug nedenstående skema og skriv jeres ideer til, hvordan Martin 
kan stille Felix gode spørgsmål (se evt. eksemplet).

STIL GODE SPØRGSMÅL

1. Hvad vil jeg gerne 
vide om kunden?

2. Hvad kan jeg spørge om 
for at finde ud af det?

Hvilket problem kom han for at få løst? Det ser ud som om, du er midt i et projekt og 
har et problem. Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Fortæl alle i gruppen, hvilke spørgsmål I synes, Martin skulle 
stille Felix.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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 Øvelse: Tænk nu på jeres egne kunder. I den første kolonne skriver I 
de ting, I har brug for at vide om jeres kunder (se eksemplet). 
I den anden kolonne skriver I de spørgsmål, I kan stille for at 
finde ud af det.

STIL GODE SPØRGSMÅL

1. Hvad vil jeg gerne 
vide om kunden?

2. Hvad kan jeg spørge om 
for at finde ud af det?

Hvornår vil min kunde være klar til at købe? Er dette til en særlig lejlighed? Hvornår er 
det?

Del nogle af de ting, I har brug for at vide om jeres kunder, med 
et andet gruppemedlem. Nævn de spørgsmål, I vil stille for at 
finde ud af det.

 Drøft: Drøft som gruppe, hvordan I kan lære mere om jeres kunder, og 
hvad I kan gøre i denne uge for at begynde at lære det.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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HVORDAN KAN JEG TILTRÆKKE FLERE KUNDER?
 Drøft: Tænk på de gange, hvor I har købt noget i forretninger, I aldrig 

har været i før. Hvad tiltrak jer i disse forretninger? Hvordan til-
trækker forretninger kunder i jeres område?

 Øvelse: På de blanke linjer i skemaet herunder kan I skrive de produkter 
eller ydelser, I købte. Skriv dernæst, hvad der tiltrak jer ved disse 
forretninger (se eksemplerne).

HVAD TILTRAK MIG? HVAD KØBTE JEG?

Produkt 
eller ydelse, 

jeg købte
Personligt salg Henvisning Reklame Udsalg Andet

Slik
Forretningsinde-
haveren fortalte 

mig om det

Min nabo sagde, jeg 
skulle prøve det 20 % rabat Gratis prøve

Tøj En sælger fortalte 
mig om udsalg

Jeg så en  plakat 
på muren

Køb 1 og få 1 
til halv pris

Grøntsager En ven sagde, jeg 
skulle prøve det Jeg så det i avisen Gratis prøve

 Drøft: Fortæl et andet gruppemedlem, hvad I har skrevet. Hvilke meto-
der ville virke i jeres virksomhed?

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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 Læs: De forretninger, vi lige har talt om, tiltrækker ikke kunder ved en 
tilfældighed. De kom på ideer til, hvordan de kunne markedsføre 
deres produkt eller ydelse.

 Drøft: Hvor fik de de ideer fra?

 Se: »Marketing?« (Ingen video? Læs s. 161).

 Læs: Marketing omfatter:
• Ideer til, hvordan man finder og påvirker kunder.
• Det, vi håber, kunder vil gøre.

Marketingideer

Ideer
Hvis jeg uddeler prøver …

Forventet resultat
Folk vil købe mere slik.

 Øvelse: Arbejd sammen med jeres sidemand.
 1. Hjælp hinanden med at tænke på ideer, så flere kunder finder 

jeres forretning og køber det, I sælger. Drøft de mest effektive 
metoder i jeres område.

 2. Skriv mindst en ny idé nedenfor. Hjælp derefter hinanden med 
at skrive de resultater, I ønsker (se eksemplet).

MARKETINGIDEER

Ideer Forventet resultat

Hvis jeg bruger en højttaler til at fortælle 
folk, at der er 40 % rabat på mine stole …

vil der komme kunder og købe stole i min 
forretning.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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HVORDAN VIL JEG AFPRØVE MIN MARKETINGPLAN?
 Læs: Hvordan kan vi vide, om vore ideer virker? Vi har brug for en måde 

at afprøve dem på. Vi har brug for en måde at måle resultater på.

 Øvelse: Arbejd sammen med jeres sidemand. Drøft og skriv flere marke-
tingideer og resultater, som I ønsker for jeres virksomhed. Medtag 
alle ideer, der lader til at virke nu. Skriv for hver idé, hvordan I 
vil måle resultaterne. Jeres ideer vil med tiden ændre sig og blive 
bedre, når I afprøver og måler på dem.

AFPRØVNING AF MINE MARKETINGIDEER

Ideer Forventet resultat Måling

Hvis jeg bruger en højttaler til 
at fortælle folk, at der er 40 % 
rabat på mine stole …

vil der komme kunder og købe 
stole i min forretning.

Når kunderne kommer ind, vil jeg spørge, hvordan de 
hørte om rabatten på 40 %. Jeg vil føre en journal 
over kundernes svar.

 Læs: Lad os gå ud og få afprøvet vore ideer denne uge! Vi behøver ikke 
at afprøve alle vore ideer samtidigt. Og det er muligt, at nogle af 
ideerne ikke virker, og det er i orden. Vi bliver bare ved med at 
afprøve ideerne og måle resultaterne. Til sidst finder vi de bedste 
metoder til, at folk opdager os og køber det, vi sælger.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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HVORDAN FÅR JEG KUNDERNE TIL AT KØBE?
 Læs: Hvorfor vælger nogle kunder at købe noget, og andre ikke? Der er 

mange årsager. Men vi kan påvirke den beslutning!

 Se: »Please Buy Something!« (Køb nu noget!) (Ingen video? Læs s. 162).

 Drøft: Hvorfor kunne Maria ikke overtale sine kunder til at købe nogle 
æg? Tænkte Maria på sig selv eller sine kunder?

 Læs: Vi må spørge, lytte og foreslå for at overtale kunder til at købe.

Succesfulde virksomhedsejere bruger denne fremgangsmåde til at 
overtale flere kunder til at købe deres produkter og ydelser.

 Se: »Ask, Listen, Suggest« (Spørg, lyt, foreslå) (Ingen video? Læs s. 163).

 Drøft: Tidligere stillede Maria kun et spørgsmål til Samuel og Lucia: 
»Kan jeg hjælpe jer?« Hvad gjorde Maria anderledes denne gang 
for at opnå et bedre resultat? Hvordan viste Maria Silvia, at hun 
virkelig lyttede?

1. S
PØRGHvad ønsker 

kunden 
egentlig? 
Hvorfor? 2. LYT

Lytter jeg godt 
efter?

3. FO
RESL Å

Har jeg 
valgmuligheder, der 
gavner både mig og 
kunden?

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
 spørger, lytter og 
foreslår.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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 Drøft: Tænk på engang, hvor I blev overbevist om, at I skulle købe 
noget, selv om I måske ikke havde planlagt det. Hvad sagde den 
person, som fik jer til at beslutte at købe noget?

 Læs: Skemaet herunder viser fem metoder – med eksempler – at hen-
vende sig på, som man kan bruge til at overbevise kunder om at 
købe et produkt. Det kaldes: »Afslut handlen.«

 Øvelse: Sæt jer sammen med to andre mennesker i gruppen. Øv jer på 
hinanden i at benytte hver metode til at afslutte en handel på. 
Prøv at sælge jeres produkt til dem. Brug nedenstående skema 
til at skrive den bedste metode, I kan bruge til at sælge til jeres 
kunder på. Skriv mindst en ide for hver metode.

AFSLUT HANDLEN

1. To gode 
muligheder 2. »Hvis« 3. Vigtig 

begivenhed 4. Prøve 5. Andet

Vil du have bananer 
eller mangoer?

Hvis jeg kan skaffe det 
til den pris, skal jeg så 
bestille det?

Jeg kan have det 
klar, før din hustrus 
 fødselsdag.

Prøv den. Jeg tror, du 
bedre vil kunne lide den 
her smag.

Hvad nu, hvis du fik 
begge par sko og fik 
rabat?

Nu skal I alle rejse jer op. Gå rundt i lokalet og afprøv jeres for-
skellige metoder. Gør det i to minutter.

 Drøft: Tal med hele gruppen om, hvad I tror, der vil være den bedste 
tilgang for at få jeres kunder til at købe varer hos jer. Hvorfor er 
det den bedste tilgang til jeres kunder?

Succesfulde virksom-
hedsejere afslutter 
handlen.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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HVORDAN VIL JEG GØRE DET LET FORTSÆT AT KØBE 
HOS MIG?
 Læs: Succesfulde virksomhedsejere gør det let og behageligt for kun-

derne at købe hos sig.

 Øvelse: Find en makker og gennemgå følgende eksempel sammen.
Læs Paulas oplevelse i forretning 1 og derefter i forretning 2. Læs 
dernæst hendes svar til sin ven. Tal med jeres makker om, hvor-
for I tror, at Paula anbefaler forretning 1.

PAULAS SHOPPINGOPLEVELSER

Forretning 1 Forretning 2

Paulas oplevelse

Paula har været i denne forretning 
mere end 15 gange. Hun kan 
godt lide priserne, udvalget og 
indehaveren.

Paula har kun været i denne forret-
ning 1 gang. Hun synes, det er svært 
at finde det, hun gerne vil have. Hun 
fik ikke hjælp, da hun havde nogle 
spørgsmål.

Paulas svar til sin ven

»Lad os tage hen i forretning 1. 
Jeg går altid derhen. Det er så 
nemt at finde det, jeg gerne vil 
have. Jeg kan godt li’ det sted.«

»Jeg bryder mig ikke om forretning 2. 
Det er så svært at finde det, jeg gerne 
vil have. Og personalet hjalp mig ikke, 
da jeg havde spørgsmål.«

 Læs: Kunder bliver ved med at komme tilbage til forretninger, hvor 
indehaveren og medarbejderne –
• kender navnene på deres kunder
• smiler til deres kunder
• lytter og reagerer på kundernes behov

 Drøft: Hvad må I gøre i jeres virksomhed, for at kunderne ønsker at 
komme tilbage? Hvad vil I tilføje til listen overfor?

Succesfulde 
 virksomhedsejere gør 
det let at købe.
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HVAD BØR JEG GØRE FOR AT GØRE FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

»Anråb [Gud] for 
markens afgrøder, for 
at I må have fremgang 
med dem. Anråb 
for flokkene på jeres 
marker, for at de må 
forøges.«
ALMA 34:24- 25

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil tale med mindst fem kunder for at høre, hvad de ønsker af min 
virksomhed.

Jeg vil afprøve mindst to marketingideer og registrere resultaterne.

Jeg vil øve mig i at afslutte en handel med mindst 10 kunder og lære, 
hvilken metode der virker bedst.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE TILBAGE OM MIN 
FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema i løbet af ugen til at registrere 

jeres fremgang. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I har 
holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har talt 
med mindst 
fem kunder 

(Skriv antal)

Har afprøvet 
mindst to 

marketing-
ideer og 

registreret 
resultaterne 
(Skriv antal)

Har øvet mig 
i at afslutte 

en handel 
mindst 10 

gange  
(Skriv antal)

Har nået mit 
ugentlige mål 

 (Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet 
og lært min 
familie det 

 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge.
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, 
feedback, forslag 
og erfaringer til 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

10: Hvordan kan jeg tiltrække flere kunder og afslutte handler?
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SÆLG, SÆLG, SÆLG
I kan skiftes til at læse følgende.

FORTÆLLER: Kan I huske Kwame, fyren 
med bananerne på en pind? Han fandt en 
forretning, der lod til at gå godt. Og han 
blev kendt for at være en dygtig sælger. Så 
det var en perfekt sammensætning, ikke?
Han fandt på ideen med bananerne og 
besluttede at begynde tidligt om mor-
genen. Han gik direkte ud på et hjørne 
tæt på sit hjem og gjorde sit bedste. Men 
ingen stoppede op. Jo mere han prøvede, 
des værre blev det. Han begyndte endog 
at råbe til folk:
»Se lige, det er en fantastisk spise! Det 
smager så godt! Lige noget, I kan bruge! 
Okay, I kan få to for en! Se lige her …«
Men folk værdigede ham ikke et blik. Han 
var så mismodig, da han gik hjem før 
frokost. Hvad gik galt?
Kwame satte sig ned og tænkte sig om. 
Var han et flop? Var det et dårligt pro-
dukt? Hvad med den fyr, der gav ham 
ideen – var han en løgner? Så huskede 
han, hvad fyren havde sagt om markeds-
undersøgelser hos kunderne – hvad de 
kunne lide, tidspunkt på dagen, steder, 
hvordan de købte sammen med deres 
venner – hvad der betød noget for dem! 
Kwame havde så brændende ønsket sig at 
sælge, at han havde glemt, hvad der betød 
mest – at løse et problem for kunderne!
Så han begyndte helt forfra, og dette er, 
hvad han gjorde:

– Han ventede til om eftermiddagen og 
aftenen, hvor folk ville have en snack.
– Han valgte et sted, hvor mange menne-
sker tilbragte tid sammen.
– Han besluttede at spille noget glad 
musik for at tiltrække sig opmærksomhed, 
og han sang endda med på det – hvilket 
helt afgjort var noget særligt! Nu begyndte 
folk i det mindste at smile.
– Og han gav et par smagsprøver til nogle 
kvinder, der stod sammen med nogle ven-
ner og spurgte dem højlydt, hvordan det 
smagte. Det virkede!
Da salget steg, besluttede han endog at 
prøve at sætte prisen op – og ingen brok-
kede sig! Så prøvede han med mængdera-
bat, men det mindskede hans overskud 
og øgede ikke salget, så det stoppede han 
med. Han lærte også på den hårde måde, 
hvor længe de frosne snacks kunne holde 
sig i hans kølebeholder – kunderne brød 
sig ikke om sjaskede bananer!
Da han kom hjem den aften, havde han 
alle mulige ideer til nye plakater om »Den 
syngende bananmand«. Han kunne sælge 
ved fester! Han kunne sælge ved festival-
ler! Han kunne … han sad og lod sig rive 
lidt med. Men kan I se, hvordan han lærte 
at give kunderne mere af det, de ønskede?

Tilbage til side 148

Ressourcer
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MARKETING?
Vælg roller og lav følgende rollespil.

NAOMI: Hej Maria. Jeg vil bare lige 
stoppe for at sige, at vi virkelig er glade for, 
at vi kan købe æg hos dig. Det er så nemt!
MARIA: Tak, Naomi! Det er vigtigt for 
mig at gøre mine kunder glade.
NAOMI: Hvordan går forretningen?
MARIA: Godt, tror jeg. Jeg har talt med 
mine kunder, og også nogle andre virksom-
hedsejere. Og jeg har lært en masse. Jeg 
fandt faktisk ud af, at jeg kan sælge mælk 
sammen med æggene.
NAOMI: Hvordan fungerer det?
MARIA: Jo, okay. Men jeg kan bare ikke 
få folk nok til at komme og købe. Vil du 
begynde at sælge for mig?
NAOMI: Ikke mig! Vores forretning vokser, 
og vi har virkelig travlt. Jeg har en ven, der 
har hjulpet os med nogle marketingideer, 
og salget er næsten fordoblet!

MARIA: Marketing?
NAOMI: Ja. Vi begyndte at tænke mere 
over vore kunder, og hvordan vi kunne 
finde flere folk som dem. Så afprøvede vi 
nogle ideer, og vi fandt tre, som virkelig 
virker. Vi bliver ved med at prøve og teste.
MARIA: Jeg har prøvet én ting.
NAOMI: Hvad er det?
MARIA: En fyr kom ind og fik mig til at 
købe nogle visitkort.
NAOMI: Hjalp det?
MARIA: Ikke for mig, men det gjorde det i 
hvert fald for den fyr, der solgte kortene!
NAOMI: Hør her, jeg kan hjælpe dig med 
at finde nogle marketingideer, hvis du 
gerne vil have det … og jeg vil ikke sælge 
dig noget.
MARIA: Jamen, det lyder godt!

Tilbage til side 152
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PLEASE BUY SOMETHING!
Vælg roller og lav følgende rollespil:

FORTÆLLER: En kunde går hen til 
Marias bod.
MARIA: [I tankerne] Endelig kommer der 
en kunde. Åh, køb noget! Kom nu.
SAMUEL: [I tankerne] Den kvinde stirrer 
virkelig på mig. Kan jeg ikke bare købe 
noget uden at blive iagttaget så intenst?
MARIA: [I tankerne] Køb nu de æg! Jeg 
har brug for pengene.
SAMUEL: [I tankerne] Det her bliver for 
mærkeligt. Jeg går.
MARIA: [I tankerne] Hvad? Nej! Jeg 
kunne have tjent gode penge på det.
[Hun råber højt] Kan jeg hjælpe dig?
SAMUEL: Nej tak.
FORTÆLLER: En anden kunde går hen 
mod Maria.
LUCIA: [I tankerne] Det her sted har 
måske det, jeg skal bruge. Jeg skulle måske 
kigge mig omkring.

MARIA: [I tankerne] Godt, en anden 
kunde. Hun ser ud til at have penge. Åh, 
køb nu noget.
[Højt] Kan jeg hjælpe dig?
LUCIA: Jeg kigger bare.
MARIA: Har du brug for nogle æg? 
Æggene her kommer fra de bedste høns … 
og jeg har også frisk mælk.
[I tankerne] Hun har råd til det. Måske 
køber hun begge dele.
LUCIA: Nej. Det … øh … er ikke helt det, 
jeg er ude efter.
MARIA: Jeg har mere mælk.
LUCIA: Nej tak.
MARIA: Du skulle købe det. Det er frisk 
og rent, og det er det bedste i …
LUCIA: Det er fint nok. Tak, jeg går.

Tilbage til side 154
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SPØRG, LYT, FORESLÅ
Vælg roller og lav følgende rollespil:

MARIA: Hej, jeg hedder Maria. Hvad 
hedder du?
SILVIA: Hej, jeg hedder Silvia.
MARIA: Er du her på grund af udsalget? 
Vi tilbyder et gratis æg, når du køber fem!
SILVIA: Ja, tak for det.
MARIA: Hvordan hørte du om udsalget?
SILVIA: En ven fortalte mig om det. Hun 
sagde, at du gav gratis æg og mælk i går. 
Og hun sagde, de var friske!
MARIA: Alletiders. Jeg er glad for, at hun 
kunne li’ dem. Vore produkter er altid 
friske og lækre. Men hvor mange æg skal 
du bruge?
SILVIA: Jeg skal bruge … øh … måske 
fem.
MARIA: Godt, lad os få fat i dem til dig. 
… Men jeg lagde mærke til, du tøvede. 
Spekulerer du på, hvor mange du skal 
bruge?
SILVIA: Ja, det gør jeg. Min brors familie 
flytter ind hos os i morgen. Jeg ved ikke, 
hvordan jeg skal kunne give dem alle-
sammen mad. Men han har ikke noget 
andet valg.
MARIA: Det kan jeg godt se. Men du vil 
blive velsignet for at hjælpe. Hvad skal du 
lave af mad?

SILVIA: Det ved jeg ikke helt. Jeg tænkte 
på at bruge af vores opsparing til at købe 
lidt kød sammen med æggene. Jeg har 
virkelig brug for at få det til at strække.
MARIA: Det kan jeg godt forstå. Vi har 
heller ikke nok til ret meget kød, så jeg 
bruger bare vore æg. Jeg blander nogle 
grøntsager i og kommer noget mælk i. Jeg 
har noget mælk her, og min ven på den 
anden side af gaden har friske grøntsager. 
Du kan bespise flere for mindre på den 
måde. Vil du have et par ekstra æg og 
noget mælk? Det koster lidt mere … men 
det er stadig billigere end kød!
SILVIA: Jo, det er en god ide. Tak! Elleve 
munde at mætte! Ja, jeg vil gerne have et 
par ekstra æg og mælken.
MARIA: Til elleve mennesker vil jeg fore-
slå otte … og du får stadig et gratis!
SILVIA: Jeg ved ikke rigtig, måske kommer 
jeg tilbage i morgen.
MARIA: Det er helt i orden. Jeg skal nok 
være her for dig. Men så får du ikke det 
gratis æg. Kan jeg lægge dem i en pose til 
dig nu?
SILVIA: Okay, du har ret. Det er det 
værd. Tak.

Tilbage til side 154
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NOTER
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11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne 

i din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har talt med 
mindst fem 

kunder 
 (Skriv antal)

Har afprøvet 
mindst to 
marketin-
gideer og 

registreret 
resultaterne 
(Skriv antal)

Har øvet 
mig i at 

afslutte 
en handel 

mindst 10 
gange 
 (Skriv 
antal)

Har 
nået mit 
 ugentlige 

mål  
(Ja/Nej)

Har øvet 
mig på 

Fundament  - 
princippet 

og lært min 
familie det 

(Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rap-
porteret 
tilbage til 
min hand-

lingsmakker 
(Ja/Nej)

Gloria 8 3 15 J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførelsen. 
Spørg, hvem der er tæt på at opfylde kravene for gennemførelse. Lad 
efter mødet stavens selvhjulpenhedskomité vide, hvem der sandsyn-
ligvis vil opfylde kravene.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Bed sagte dem, der kommer for sent, om at slukke for deres mobilte-

lefoner og at udfylde forpligtelsesskemaet, mens gruppen fortsætter 
drøftelsen.

• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 11 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser, bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os ned.

 Drøft: Hvad har I lært af at tale med kunder?
Hvad lærte I, da I afprøvede jeres marketingideer?
Hvad lærte I, da I prøvede at afslutte handlen?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål? Skriv i jeres notesbog 

om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?

RAPPORTÉR
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HVORDAN KAN JEG SÆLGE MERE?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »Made the Sale, Missed the Sale!« (Lavede en handel, gik glip af 
en handel!) (Ingen video? Se s. 178).

 Læs: Det var let. Maria fik salget. Silvia fik det, hun gik efter. De er 
begge glade. Men Maria gik glip af et større salg – et mersalg ved 
levering af varen. Det ville give Maria mulighed for at sælge mere 
til Silvia, eller et mersalg, ved at tilføje levering af varen.
»Et mersalg« betyder at give vore kunder mulighed for at købe 
flere eller bedre produkter, end de havde tænkt sig at købe.
For eksempel:
• Mere: Tilbyd noget drikkelse eller brød til en kunde, der har 

bestilt stegt fisk
• Bedre: Tilbyd en bedre kvalitet symaskine til en kunde, som 

tænker på at købe en symaskine af en lavere kvalitet

 Se: »The Upsell« (Mersalget) (Ingen video? Se s. 178).

 Drøft: Hvordan var Maria i stand til et mersalg ved hjælp af levering af 
varen til Silvia? Hvilke eksempler på mersalg har I set?

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan kan jeg øge min indtjening?
UGENS HANDLING: Jeg vil afprøve to måder at få et mersalg 
på. Jeg vil afprøve to måder at sænke mine omkostninger på.

Succesfulde virksom-
hedsejere opnår altid 
et mersalg.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?

LÆR
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HVAD SKAL JEG LAVE MERSALG PÅ?
 Læs: Kunder køber ikke mere, bare fordi vi foreslår det. Det skal være 

noget, de ønsker udover det oprindelige produkt.
De er måske villige til at betale mere for sådan noget som:

• At spare tid
• At spare penge
• Kvalitet
• Kvantitet
• Ydelser

• Personligt kendskab
• Hurtighed
• Pålidelighed
• Noget smukt
• Omdømme

 Øvelse: Hvad vil jeres kunder betale mere for? Hvordan kan I finde ud 
af det? Find en makker og drøft, hvad I tror, jeres kunder vil 
værdsætte.
Brug nedenstående skema til at skrive tre måder, hvorpå I vil 
finde ud af, hvad jeres kunder værdsætter (se eksemplerne).

MINE IDEER TIL, HVAD MINE 
KUNDER VÆRDSÆTTER

DET VIL JEG SPØRGE OM ELLER 
GØRE FOR AT FINDE UD AF DET

Jeg tror, at mine kunder værdsætter pålidelighed. Spørg kunderne: »Hvis jeg garanterer levering til kl. 
5.00 hver gang, er du så interesseret?«

Jeg tror, at mine kunder værdsætter et frisk produkt.
Afmærk en kasse frugt med »friskplukket her til 
 morgen« og en anden kasse »plukket denne uge«. 
Læg mærke til, hvad kunderne vælger.

Når I har skrevet jeres ideer ned, fortæller I dem til gruppen.

Succesfulde 
 virksomhedsejere ved, 
hvad deres kunder 
værdsætter.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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HVAD BØR MIN MERSALGSPRIS VÆRE?
 Læs: En kunde ønsker måske noget mere, men hvilken pris er han eller 

hun villig til at betale?
Hvilken pris er vi villige til at sælge til? Vi er nødt til at have en 
fortjeneste.
Fx afprøvede Naomi sin ide om, at hendes kunder værdsatte kva-
litet. De valgte for det meste den frugt, der var »friskplukket her 
til morgen«. Problemet var, at hendes omkostninger var højere 
på den friske frugt. Hun mistede rent faktisk penge på det.
Hun besluttede at sælge sin frugt »plukket denne uge« for 10 (for-
tjeneste = 1), og sin »friskplukket her til morgen« for 13 (fortjene-
ste = 3). Hun vil prøve at få et mersalg på den friskplukkede frugt 
til sine kunder.

 Øvelse: Find en makker. Se på jeres kundes værdier fra forrige side. Skriv 
jeres mersalgsprodukter eller - ydelser ned. Brug skemaet herunder 
til at skrive jeres priser ned.

MERSALG MINE MERSALGSPRISER

Jeg vil sælge frugt, der er »friskplukket her til 
morgen«.

Pris på frugt »plukket denne uge« = 10 (fortjeneste på 1)
Pris på frugt »plukket her til morgen« = 13 (fortjeneste på 3)

Jeg vil garantere, at vasketøjet er færdigt kl. 17. Standardpris for vask til næste dag = 20 (fortjeneste på 4)
Pris for garanteret vask = 27 (fortjeneste på 8)

Jeg vil sælge hudplejesæbe. Standardpris for sæbe = 12 (fortjeneste på 2)
Pris for hudplejesæbe = 18 (fortjeneste på 6)

 Drøft: Når I har skrevet jeres ideer ned, fortæller I dem til gruppen.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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HVORDAN VIL JEG LAVE MERSALG?
 Læs: Hvad ville få vore kunder til at ønske at købe mere? Vi har brug 

for et »mersalgsmotto«. Et mersalgsmotto kunne være: »Det 
koster lidt mere, men ____.« Vi udfylder det tomme felt med den 
værdi, vi ved, er vigtig for kunden.
Når Naomis kunder fx ser på prisen på frugt »plukket denne uge«, 
siger hun: »Jeg har frugt, der er friskplukket her til morgen.«
Og så tilføjer hun sit mersalgsmotto: »Det koster lidt mere, men 
det er mere frisk.«

 Øvelse: Tænk på jeres egen virksomhed. Tænk over jeres mersalgsproduk-
ter. Hvad vil I sige for at sælge mere til jeres kunder? Brug ske-
maet herunder til at lave jeres mersalgsmottoer (se eksemplerne).

SKRIV ET MERSALGSMOTTO

Vigtigste produkt 
eller ydelse

Mersalgsprodukt 
eller - ydelse

Det værdsætter 
mine kunder Mersalgsmotto

Frugt »Plukket 
denne uge«

Frugt »Friskplukket 
her til morgen« Kvalitet (friskhed) Det koster lidt mere, men det er 

mere frisk.

En halv liter mælk 
for 3 En liter mælk for 5 At spare penge

Det koster lidt mere, men du 
får dobbelt så meget for kun 2 
mere.

Almindelig sæbe Hudplejesæbe Kvalitet Det koster lidt mere, men det er 
meget bedre for din hud.

Vaskeservice Skjortestrygning At spare tid Det koster lidt mere, men det 
sparer dig for en masse tid.

Succesfulde 
 forretningsindehavere 
gør det let at købe  
hos dem.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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HVORDAN KAN JEG SÆLGE MINE PRODUKTER 
HURTIGERE?
 Læs: Succesfulde virksomhedsejere sælger mere til hver kunde, så 

lageret hurtigere kan blive solgt. »Omsætningshastighed« er et 
tal for, hvor hurtigt vi sælger alle de produkter, vi købte af vore 
leverandører. Vi kan anvende mersalgsteknikker for at sælge mere 
til hver kunde.

 Se: »Turn Inventory Quickly« (Højere omsætningstal) (Ingen video? 
Læs s. 179).

 Drøft: Hvordan kan Maria sælge sit lager hurtigere? Hvordan kan det 
øge hendes indtjening?

FØR HVAD MARIA GJORDE EFTER

Maria betalte sin leverandør 17 
for en liter mælk.

Hun talte med sin leverandør om en 
rabat, når hun køber i store partier. Nu betaler hun 15 for en liter

Maria øgede sit lager ved at købe 
i store partier. Hun ændrede ikke 
sine priser. Det tog længere tid at 
rotere lageret, og noget af mæl-
ken blev dårlig.

Hun brugte en mersalgsteknik: Hvis 
de køber to liter eller mere, får de 
rabat.

Nu omsætter hun sit lager på to 
dage. Ingen mælk går til spilde. Hun 
har penge til at købe mere for. Og 
hun tjener flere penge.

 Læs: Nogle specialprodukter tager lang tid at sælge, og det er i orden. 
Men hvis vi har produkter, der ganske enkelt ikke sælger, betyder 
det, at vores værdifulde forretningspenge er låst i det lager, indtil 
det bliver solgt.

 Drøft: Drøft følgende to spørgsmål med en makker. Skriv jeres ideer ned.
 1. Hvordan kan jeg omsætte mit lager hurtigere?
 2. Hvordan kan jeg reducere den lagerbeholdning, der ganske 

enkelt ikke sælger?

  

  

  

 

Succesfulde virksom-
hedsejere roterer 
lageret ofte.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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HVORDAN KAN JEG SÆNKE MINE OMKOSTNINGER?
 Læs: Hurtig omsætning af lager øger vores fortjeneste. Vi kan også få 

større fortjeneste ved vores virksomhed ved at sænke vore udgifter.

 Øvelse: Find en makker. I kan skiftes til at læse herunder, hvordan I kan 
sænke udgifter. Skriv andre måder, hvorpå I kan sænke udgifterne.

FASTE VARIABLE

Gør godt med det, vi har.
Husleje

Forhandl med leverandører
Brug flere leverandører

Vend tilbage til hele gruppen og kom med jeres ideer.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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 Læs: Vi kan også tænke på, hvilke udgifter vi kan undgå.

 Øvelse: Naomi overvejer at bruge to hjælpere: Samuel og Joseph.
Hun vil ansætte Samuel til at arbejde i sin frugtbod fire timer 
hver dag (fast omkostning). Hun vil ikke ansætte Joseph, men 
hun vil kun tilkalde ham til at køre varer ud efter behov (varia-
bel omkostning).
Sæt jer sammen med to andre personer og drøft, hvordan I kan 
undgå eller sænke Naomis faste og variable omkostninger.

 Øvelse: Nu er det jeres tur. Skriv jeres virksomheds variable og faste 
omkostninger. Find en makker og drøft, hvordan I kan sænke 
disse omkostninger.

FASTE VARIABLE

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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HVAD BØR JEG GØRE FOR AT GØRE FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

»Rådfør dig med 
 Herren i alle dine 
 gerninger, så vejleder 
han dig til din gavn.«
ALMA 37:37

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?

OVERVEJ
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Forpligt jer.

 Øvelse: Vælg jeres handlingsmakker. Beslut, hvornår og hvordan I vil 
kontakte hinanden.

Handlingsmakkers navn Kontaktoplysninger

Læs hver forpligtelse højt for jeres handlingsmakker. 
Lov at holde jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil afprøve mindst to måder til at få et mersalg hos 10 kunder eller 
flere.

Jeg vil afprøve mindst to måder at sænke mine faste og variable 
omkostninger på.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Jeg vil rapportere tilbage til min handlingsmakker.

Min underskrift Handlingsmakkers underskrift

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?

FORPLIGT JER
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HVORDAN VIL JEG RAPPORTERE TILBAGE OM MIN 
FREMGANG?
 Øvelse: Anvend dette forpligtelsesskema til at registrere jeres fremgang 

før det næste møde. Skriv »Ja«, »Nej« eller det antal gange, hvor I 
har holdt forpligtelsen, i rubrikkerne nedenfor.

Har afprøvet 
to måder til at 
få et mersalg 

hos mindst 
10 kunder 

(Skriv antal)

Har  afprøvet 
mindst to 
måder at 

sænke mine 
omkostninger 

på 
 (Skriv antal)

Har nået mit 
ugentlige mål 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rapporte-
ret tilbage til 

min handlings-
makker 

 (Ja/Nej)

 Læs: Vi vil ved vores næste møde igen foretage en bedømmelse af 
vores selvhjulpenhed for at se, om vi er blevet mere selvhjulpne. 
Vi skal have vores hæfte Min vej til selvhjulpenhed med.

 Læs: Vælg en person til at formidle emnet i Mit fundament i næste uge.
Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.

Feedback
Send jeres ideer, feed-
back, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Bemærkning til 
formidleren:
Tag fem ekstra hæfter 
af Min vej til selvhjul-
penhed med til næste 
møde.

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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LAVEDE EN HANDEL, GIK GLIP AF EN HANDEL!
Vælg roller og lav følgende rollespil.

MARIA: Hej Silvia. Hvordan har du det i 
dag?
SILVIA: Godt, tak. Hvem er din hjælper i 
dag
MARIA: Det er min niece, Sophia.
SILVIA: Sikken dygtig pige! Min bror har 
fået noget arbejde. Han bor stadig hos 
mig, men han kan være med til at betale 
for maden nu.
MARIA: Hvornår er han begyndt at 
arbejde?
SILVIA: I dag!
MARIA: Hvor må det være en lettelse for 
ham – og for dig! Så hvad får dig hertil i 
dag?

SILVIA: Jeg vil gerne have nogle flere æg. 
Alle var vilde med dem, og de sparede os 
for en masse. Jeg vil gerne have otte æg 
mere og to flasker mælk.
MARIA: Okay. Tak fordi du køber hos mig 
i dag, Silvia. Hav en god dag!
SOPHIA: Hun bar på en masse ting. 
Hvorfor spurgte du hende ikke, om jeg 
skulle bære æggene og mælken for hende?
MARIA: Åh, Sophia. Du har ret. Det 
skulle jeg have tænkt på. Jeg havde en 
mulighed for at sælge mere ved at tilbyde 
hende levering. Jeg kunne have tjent 10 
mere på den handel.

Tilbage til side 168

THE UPSELL (MERSALGET)
Vælg roller og lav følgende rollespil.

SILVIA: Jeg er tilbage igen for at købe æg! 
Og jeg har brug for 10 æg i dag, fordi jeg 
ikke kan komme her de næste par dage.
MARIA: Alletiders. Jeg har tænkt på dig. 
Vi har omtrent det samme antal munde 
at mætte, og vi spiser mindst 12 æg. De er 
bare så gode at spise.
SILVIA: Problemet er bare, hvordan jeg 
får dem hjem. Der gik to i stykker for mig 
sidst.
MARIA: Det var jeg også bekymret for. 
Jeg kan få Sophia til at følges med dig 

hjem og bære æggene for dig. Vi tager 
kun 10 for levering. Det koster lidt mere, 
men det sparer dig for bøvlet med at bære 
dem. Desuden erstatter vi dem gratis, hvis 
nogen går i stykker under leveringen.
SILVIA: Jo, ved du hvad, det ville være en 
hjælp. OK, lad os sige det. Tak.
MARIA: Det lyder godt. Sophia, tak fordi 
du vil hjælpe Silvia. Skynd dig straks 
tilbage!

Tilbage til side 168

Ressourcer
11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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TURN INVENTORY QUICKLY (OMSÆT LAGERET HURTIGT)
Vælg roller og lav følgende rollespil.

MARIA: Hej Naomi. Hvad kan jeg gøre 
for dig i dag?
NAOMI: Jeg skal bruge noget mælk.
MARIA: Alletiders. Vi har en masse.
NAOMI: Maria, mælken her lugter ikke 
godt. Hvor gammel er den?
MARIA: Åh nej! Undskyld. Det ved jeg 
ikke helt. Jeg købte en masse, så jeg ikke 
løb tør.
NAOMI: Det er vigtigt at have nok til 
kunderne, men du er også nødt til at 
omsætte dit lager hurtigt.
MARIA: Omsætte lageret? Hvad betyder 
det?
NAOMI: At omsætte lageret er at sælge 
alt det, du har købt af din leverandør.
MARIA: Jeg forsøger at omsætte mit lager. 
Men nogle gange tager det for lang tid, 
og jeg må smide mælk ud, der er blevet 
dårlig.
NAOMI: Det er derfor, du skal omsætte 
lageret hurtigt. At smide mælk ud, fordi 
du ikke sælger det hurtigt, er spild af 

penge. Men det er ikke den eneste grund 
til, at du skal omsætte lageret hurtigt.
MARIA: Ikke det?
NAOMI: Maria, hvor kommer de penge 
fra, du betaler til din mælkeleverandør?
MARIA: Jeg sparer op efter hvert mæl-
kesalg. Når jeg har nok, køber jeg mere 
mælk.
NAOMI: Maria, jo længere tid det tager at 
omsætte lageret, des længere skal du vente 
på at købe mere mælk.
Husk, du tjener kun penge ved at sælge. Så 
jo hurtigere du omsætte dit lager, des flere 
penge tjener du.
Hvad ville der ske, hvis du kunne sælge 
al din mælk på tre dage? Eller to? Eller 
endda samme dag?
MARIA: Der ville ikke være noget af mæl-
ken, der blev dårlig, og jeg ville hurtigere 
kunne købe mere af min leverandør. Og 
jeg ville have mere mælk at sælge til mine 
kunder, og jeg vil tjene flere penge. Jeg vil 
begynde at omsætte mit lager hurtigere!

Tilbage til side 172

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Hvordan kan jeg øge min indtjening?
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Hvordan kan jeg 
fortsat udvikle 

min virksomhed?
Iværksættere: Min 
egen virksomhed
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12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?

FOR FORMIDLERE
Dagen for mødet:

• I dag vil gruppen bruge 20 minutter ekstra på afsnittet Forpligt jer. 
Læs den sidste aktivitet i Mit fundament, og vær klar til at besvare 
spørgsmål.

• Sms eller ring til alle gruppemedlemmer. Bed dem om at komme 10 
minutter tidligere for at rapportere om deres forpligtelser.

• Forbered materialerne til mødet.

30 minutter før mødet:
• Sæt stole rundt om et bord, så alle kan være tæt på.
• Tegn dette forpligtelsesskema på tavlen med navnene på personerne 

i din gruppe (se eksemplet herunder).

Navn på 
gruppe-
medlem

Har afprøvet 
to måder 
at få et 

mersalg på 
hos mindst 
10 kunder 

(Skriv antal 
kunder)

Har afprøvet 
mindst to 
måder at 

sænke mine 
omkostninger 

på  
(Skriv antal)

Har nået mit 
ugentlige mål 

(Ja/Nej)

Har øvet mig 
på Fundament  - 

princippet og 
lært min familie 

det 
 (Ja/Nej)

Har øget min 
opsparing 
(Ja/Nej)

Har rappor-
teret tilbage 
til min hand-
lingsmakker 

(Ja/Nej)

Gloria 15 5 J J J J

10 minutter før mødet:
• Hils imødekommende på folk, når de kommer.
• Når gruppemedlemmerne ankommer, beder du dem om at udfylde 

forpligtelsesskemaet på tavlen. Mind dem også om at slå op på side 
197 og opdatere deres fremgang i forbindelse med gennemførel-
sen. Spørg, hvem der opfyldte kravene for at få beviset. Underskriv 
en kopi af bevis for fuldførelse på side 198 for hver person, der har 
opfyldt kravene. Lad efter mødet stavens selvhjulpenhedskomité 
vide, hvem der har opfyldt kravene for at få beviset.

• Vælg en til at holde øje med tiden.

Når mødet begynder:
• Bed folk om at slukke for deres mobiltelefoner og andre enheder.
• Få en til at indlede med bøn (og syng eventuelt en salme).
• Sæt stopuret på 20 minutter til Mit fundament.
• Udfør princip 12 i Mit fundament. Vend derpå tilbage til dette arbejds-

hæfte og fortsæt med at læse på næste side.

NYT! 

NYT! 
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OVERHOLDT JEG MINE FORPLIGTELSER?
 Tid: Sæt stopuret på 30 minutter til afsnittet Rapportér.

 Læs: Lad os rapportere om vore forpligtelser. Alle dem, der har over-
holdt deres forpligtelser, bedes rejse sig op (Klap ad dem, der 
overholdt alle deres forpligtelser).
Nu skal I alle rejse jer op. Lad os gentage vores formålserklæring 
sammen:

»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for 
alt er mit.«

Lære og Pagter 104:15

Vi arbejder sammen i tro på Herren om at blive 
 selvhjulpne.

 Læs: Lad os sætte os.

 Drøft: Hvad lærte I, da I prøvede et mersalg?
Hvad lærte I, da I prøvede at sænke omkostningerne?
Hvad har I lært ved at arbejde på jeres ugentlige virksomhedsmål?

Skriv i jeres notesbog 
om virksomheden, 
hvad I har lært om 
at overholde jeres 
forpligtelser.

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?

RAPPORTÉR
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HVORDAN PASSER DET HELE SAMMEN?
 Tid: Sæt stopuret på 60 minutter til afsnittet Lær.

 Se: »We Can Do This!« (Vi kan gøre det!) (Ingen video? Læs s. 192).

 Øvelse: Marias forretning går bedre end for 12 uger siden. Hvordan går 
det jeres virksomhed bedre end for 12 uger siden? Gå sammen 
med et gruppemedlem. Tag jeres Oversigt over virksomhedens 
succes frem. Spørg: »Hvordan har ______ (noget fra oversigten) 
udviklet sig i jeres virksomhed?
Fx: »Hvordan udviklede brugen af flere leverandører jeres virk-
somhed?«
I kan skiftes til at stille hinanden spørgsmål i to minutter.

 Læs: We Can Do This! (Vi kan gøre det!) Vi har haft succes. Vi er 
iværksættere og har startet vores egen virksomhed! Vi er nødt til 
fortsat at udvikle vores virksomhed og øge vores fortjeneste.

 Læs: UGENS SPØRGSMÅL – Hvordan vil jeg øge min indtjening? 
Hvordan kan jeg fortsat lære og gøre det bedre?
UGENS HANDLING – Jeg vil sætte mål for min virksomhed. 
Jeg vil forberede en præsentation af min virksomhed.

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?

LÆR
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HVORDAN VIL JEG NÅ MINE MÅL FOR VIRKSOMHEDEN?
 Drøft: Læs citatet til højre. Hvilke mål »sætter liv i [din] fantasi og 

begejstrer [dig]«?

 Øvelse: Skriv tre mål, som I har for jeres virksomhed. Brug to minutter.

  

  

 

Sæt jer sammen med to andre mennesker. Se på de to mål 
 herunder.

Jeg vil blive bedre til at styre mine penge, 
fordi jeg ofte ikke har nok til at betale for alle 
mine udgifter, medmindre jeg låner af min 
familie, hvilket sommetider er svært, fordi de 
heller ikke altid har nok.

Jeg vil fordoble min 
 fortjeneste næste måned.

Besvar spørgsmålene herunder. Drøft, hvorfor I valgte hvert svar.
 1. Hvilket mål er det mest spændende?
 2. Hvilket mål er lettest at huske?
 3. Hvilket mål er lettest at måle (hvor I ved, hvornår I har nået 

målet)?

 Læs: Succesfulde virksomhedsejere sætter mål, der er spændende, lette 
at huske og lette at måle.

 Øvelse: Omskriv selv de tre mål til jeres virksomhed. Brug to minutter på 
at gøre jeres mål spændende, lette at huske og lette at måle.

  

  

 

Rejs jer nu alle op, og luk jeres arbejdshæfte. Vend jer mod perso-
nen ved siden af jer, og fortæl den person om jeres mest spæn-
dende mål. Gå hurtigt videre til den næste person, indtil I har 
fortalt det til alle.
Kom tilbage til hele gruppen. Fortæl gruppen om en anden per-
sons mål (ikke jeres eget).

»Afgør, hvor I er, og 
hvad I er nødt til at 
gøre … Sæt inspi-
rerende, ædle og 
retfærdige mål, som 
sætter liv i jeres fantasi 
og begejstrer jer. Og 
hold så øjnene fast 
rettet på dem. Arbejd 
konstant på at opnå 
dem.«
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
»Livets lektier«, Liahona, 
maj 2007, s. 46

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
sætter spændende, 
målbare mål.

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?
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 Drøft: Var jeres mål spændende, lette at huske og lette at måle?

 Læs: Mål sker ikke bare, fordi vi ønsker, de sker. Vi må arbejde hårdt 
for at nå vore mål. Læs præsident Monsons citat til højre.

 Øvelse: Skriv igen jeres tre mål herunder. Skriv det, I er nødt til at gøre 
for at nå jeres mål (se eksemplet).

MÅL DET VIL JEG GØRE FOR AT NÅ MIT MÅL

Jeg vil fordoble min fortjeneste næste 
måned ved at åbne en bod på en travl 
gade.

Jeg vil lade min søn passe min virksomhed, mens 
jeg leder efter et godt sted til min nye bod.
Jeg vil uddele prøver, så folk ved, at de kan 
købe hos mig.

 Læs: Vi møder sandsynligvis besværligheder og skuffelser, når vi arbej-
der på vore mål. Succesfulde virksomhedsejere giver aldrig op, og 
de planlægger, hvordan de kan overvinde vanskeligheder. Læs 
nedenstående historie.

Daniel vidste, at de fleste i hans familie ville kritisere hans mål for virksomheden 
og sige, at han ikke kunne nå målene. Men han vidste, at hans onkel ville støtte 
ham. Han planlagde at spørge sin onkel om råd og få opmuntring. Han planlagde 
at bede om styrke, venlighed og tålmodighed. Han planlagde at blive ved med at 
være munter, men beslutsom, når han blev kritiseret.

 Skriv: Udveksl ideer til, hvordan I kan overvinde vanskeligheder i for-
bindelse med at nå jeres mål. Husk, at Herren kan hjælpe jer, og 
at andre mennesker kan hjælpe jer. Skriv jeres ideer herunder.

  

 

»Skriv jeres mål ned 
samt det, I planlægger 
at gøre for at opnå 
dem. Stil højt, for I 
har mulighed for at få 
evige velsignelser.«
THOMAS S. MONSON, 
»Din celestiale rejse«, 
Liahona, juli 1999, s. 115.

Succesfulde 
 virksomhedsejere 
giver aldrig op.

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?
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HVORDAN FORBEREDER JEG MIG TIL PRØVEN?
 Læs: Vi vil som en del af prøven alle stå op og beskrive vores virksom-

hed for andre virksomhedsejere, familie og venner. Følg med i 
nedenstående instruktioner, mens I ser videoen.

 Se: »My Business in Five Minutes« (Min virksomhed på fem minut-
ter) (Ingen video? Formidleren kan læse s. 193, mens alle andre 
følger med i nedenstående instruktioner).

MIN VIRKSOMHED PÅ FEM MINUTTER: INSTRUKTIONER

Del 1: Beskriv jeres virksomhed på under et minut.

Del 2:

Beskriv på under et minut, hvordan det gik væsentlig bedre i jeres virksomhed, da I 
besvarede et af disse spørgsmål:
 1. Hvad ønsker folk at købe?
 2. Hvordan sælger jeg?
 3. Hvordan kontrollerer jeg omkostningerne?
 4. Hvordan øger jeg min fortjeneste?
 5. Hvordan driver jeg min virksomhed?

Del 3:

Beskriv på under et minut, hvordan I har øget opsparingen og ført regnskab.
• I hvor mange uger kunne I spare op? ___
• I hvor mange uger førte I virksomhedsregnskab? ___
• I hvor mange uger førte I privat regnskab? ___

Del 4: Beskriv på under et minut, én ting, I vil gøre for til stadighed at forbedre jeres virksomhed.

Del 5: Beskriv på under et minut, ét virksomhedsmål, I har, og hvordan I vil nå jeres mål.

 Øvelse: Tænk i løbet af ugen over, hvad I vil fortælle. Skriv jeres ideer 
i jeres notesbog om virksomheden. Øv jer i at komme med en 
præsentation for jeres familie eller venner. Kom forberedt på 
at fremlægge jeres virksomhedspræsentationer. (I kan vælge at 
bruge noter, oversigter eller andre visuelle hjælpemidler).

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?
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HVAD VIL JEG GØRE EFTER PRØVEN?
 Læs: Succesfulde virksomhedsejere søger konstant efter at lære noget. Vi 

kan lære af bøger, andre virksomhedsejere, kurser og hinanden.
I kan fx overveje at lade jeres virksomhed momsregistrere. Når I 
drøfter det med jeres gruppemedlemmer eller medlemmer af et 
virksomhedsråd, kan det hjælpe jer til at vide, hvornår og hvor-
dan I skal gøre det.

 Drøft: Vil I gerne fortsat mødes med gruppen? Vil I gerne mødes med 
andre grupper i staven?

 Læs: Hvis vi vælger fortsat at mødes, kan vi lave vores egen dagsorden 
eller følge en dagsorden som denne:

Eksempel på dagsorden

Mit fundament
Gennemgå principper og emner.

Rapportér
Rapportere om virksomhedsfremgang 
og - problemer.

Lær
Lytte til talere fra lokale virksomheder, 
långivere og myndigheder.
Se videoer eller læse om virksomhedsre-
laterede emner.

Overvej
Reflektere over det, vi lærer.

Forpligt jer
Vælge mål og forpligte sig.

BLIVER JEG MERE SELVHJULPEN?
 Læs: Vores mål er selvhjulpenhed, både timeligt og åndeligt. At få 

virksomheden til at gå godt er kun en del af det mål.

 Drøft: Hvilke forandringer har I set hos jer selv, når I har praktiseret og 
undervist i principper i Mit fundament ?

 Øvelse: Slå op i jeres hæfte Min vej til selvhjulpenhed på en blank selv-
hjulpenhedsvurdering (bagi). Udfør trinnene.
Når I er færdige, bruger I tre minutter på at overveje følgende:
Er I mere opmærksomme på jeres udgifter nu? Kan I nu svare 
»ofte« eller »altid« på flere af disse spørgsmål? Er I mere sikker 
på det beløb, I har sat som den indkomst, hvor I er selvhjulpne? 
Er I tættere på at nå den indkomst, hvor I er selvhjulpne? Hvad 
kan I gøre for at gøre fremskridt?

Succesfulde virksom-
hedsejere bliver ved 
med at lære.

Min vej til 
selvhjulpenhed
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT FÅ FREMSKRIDT?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til afsnittet Overvej.

 Øvelse: Læs skriftstedet til højre, eller tænk på et andet skriftsted. Overvej 
for jer selv, hvad I har lært. Skriv alle de indtryk, I får, nedenfor 
eller i jeres notesbog om virksomheden.

  

  

  

  

  

 

Hvilken idé vil hjælpe jeres virksomhed mest i denne uge? Gør 
denne idé til jeres ugentlige virksomhedsmål.
Føj jeres ugentlige virksomhedsmål til jeres forpligtelser på 
næste side.

 Drøft: Er der nogen, der vil fortælle om sit ugentlige virksomhedsmål 
eller om andre indtryk?

»Sandelig siger jeg: 
Menneskene bør 
være ivrigt engageret 
i en god sag og gøre 
meget af egen fri vilje 
og udvirke megen 
retfærdighed.«
LÆRE OG PAGTER 58:27

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?
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HVORDAN VIL JEG GØRE FREMSKRIDT HVER DAG?
 Tid: Sæt stopuret på 10 minutter til kun denne side.
Læs hver forpligtelse højt for en makker. Lov at holde 
jeres forpligtelser! Skriv under nedenfor.

MINE FORPLIGTELSER

Jeg vil forberede en præsentation af min virksomhed.

Jeg vil sætte mål for min virksomhed.

Jeg vil nå mit ugentlige virksomhedsmål:   

 

Jeg vil øve mig på dagens princip i Mit fundament og lære min familie det.

Jeg vil øge min opsparing, om det så er med en mønt eller to.

Min underskrift

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?
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HVORDAN KAN JEG FORTSAT VÆRE SELVHJULPEN?
 Tid: Sæt stopuret på 20 minutter til denne side.

 Læs: Slå op på side 28 i hæftet Mit fundament for at lave den sidste 
aktivitet og planlægge et tjenesteprojekt som gruppe. Når I er fær-
dige så vend tilbage hertil.

 Læs: Tillykke! Herren har velsignet jer med ny viden og nye færdighe-
der, og I har opnået store ting. Bliv ved med at gå fremad!
For at holde jeres virksomhed i fremdrift kan I –
• melde jer som frivillig og tjene i et selvhjulpenhedscenter i 

nærheden af jer. (Ét formål med at blive selvhjulpen er at kunne 
hjælpe andre. Det er en stor velsignelse at kunne tjene andre).

• blive ved med at mødes med jeres gruppe. Blive ved med at 
støtte og opmuntre hinanden.

• fortsat overvære foredrag om selvhjulpenhed.
• bevare kontakten til jeres handlingsmakker. Støtte og opmun-

tre hinanden.

Jeg vil fortsat gøre fremskridt ved at indgå og holde 
forpligtelser.

Min underskrift

 Læs: Vi vil nu få en afslutningsbøn.

Feedback
Send jeres ideer, 
feedback, forslag 
og erfaringer til 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Bemærkning til 
formidleren:
Husk at rapportere om 
gruppens fremskridt 
på srs. lds. org/ report, 
så medlemmerne får 
deres beviser.

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?
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VI KAN GØRE DET!
Vælg roller og lav følgende rollespil:

MARIA: Wauw, det virker virkelig! Nu 
kan jeg endelig se det.
MARIAS ÆGTEMAND, DIEGO: Hvad 
snakker du om? Hvad virker?
MARIA: Det hele går op i en højere enhed. 
Da vi for 12 uger siden begyndte at gå 
til vores selvhjulpenhedsgruppe, havde 
jeg ingen anelse om, hvor meget det ville 
udvikle vores virksomhed. De forpligtelser, 
vi har holdt, de ting, vi har lært i vores 
selvhjulpenhedsgruppe – det giver alt sam-
men mening!
DIEGO: Ja, jeg har fundet ud af det 
samme med min selvhjulpenhedsgruppe 
for jobsøgning. Nu har jeg alletiders job på 
hospitalet. Med indtægten fra mit job og 
din æggeforretning kan vi endelig forsørge 
vores familie. Alting går virkelig op i en 
højere enhed.
MARIA: Diego, det er ikke kun min forret-
ning. Det er vores forretning. Tak, fordi du 
arbejder så hårdt på dit arbejde og bagefter 
hjælper mig med vores æggeforretning.
DIEGO: Det er også Herrens forretning. Vi 
viede vore anstrengelser med forretningen 
til ham, udøvede tro på Frelseren og bad 
om vores forretning.
MARIA: Vi måtte se nøje på vores ægge-
forretning. Vi talte med kunder og andre 
forretningsindehavere for at regne ud, 
hvad folk ønskede. Kan du huske det? Vi 
fandt ud af, at vi også skulle sælge mælk.
DIEGO: Ja, og vi så på, hvor vi skulle få 
vores æg og mælk fra. Vi besluttede, at 
det ikke var en god idé for os at få en ged 

til mælkeproduktion. Det er bedre at købe 
frisk mælk hos Pedro, som allerede har 
adskillige geder.
MARIA: Så lærte vi, hvordan vi tjener 
penge hver dag. Jeg har registreret alt, 
hvad vi har brugt, og hvor meget folk beta-
ler os. Vi tjente meget mere, da vi begyndte 
med vareudbringning.
DIEGO: Og jeg har også registreret, hvor 
meget vi bruger, og hvor meget vi tjener 
til vores familie. Nu kan vi betale for vore 
børns skolematerialer.
MARIA: Naomi hjalp os med at finde 
ud af, hvordan vi kan sælge mere. Vi 
begyndte at stille vore kunder spørgsmål, 
lytte til dem og komme med forslag. Vi 
opmuntrede kunderne til at købe flere æg 
og til at købe mælk. Det var alletiders idé 
at bruge Sophia til vareudbringning. Vi 
lærte vore kunder bedre at kende og blev 
venner med mange af dem.
DIEGO: Og med alle de nye kunder havde 
vi brug for flere æg hver dag, og vi lærte, 
hvordan vi kunne låne penge for at få flere 
høns. Jeg er glad for, vi ikke tog det første 
lån. Vi ville ikke have kunnet klare afdra-
gene. Vi havde bare brug for et lille lån til 
at kunne købe et par ekstra høns.
MARIA: Kan du se?! Det går alt sammen 
op i en højere enhed. Nu skal vi bare blive 
ved med at finde måder at sænke vore 
omkostninger på og øge vores salg.
DIEGO: Ja. Vi kan gøre det!

Tilbage til side 184

Ressourcer
12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?



193

MIN VIRKSOMHED PÅ FEM MINUTTER
Formidleren bør læse følgende, mens de andre gruppemedlemmer følger med på 
side 187.

MARIA: Jeg er lidt nervøs over at skulle 
lave en præsentation, men jeg har lært jer 
allesammen så godt at kende. Jeg skal nok 
klare det. Del 1 – Det er meningen, at jeg 
skal beskrive min virksomhed. Jeg har en 
forretning, hvor jeg sælger æg og mælk. Jeg 
begyndte med kun æg for et par måneder 
siden. Jeg tilføjede mælk, da jeg erfarede, 
at mine kunder ønskede det. Nu har jeg 
også vareudbringning. Min forretning går 
meget bedre, efter jeg er begyndt at gå i 
denne selvhjulpenhedsgruppe.
MARIA: Del 2 handler om denne uges 
spørgsmål. Alle spørgsmålene har hjulpet 
mig. Men hvis jeg skal vælge et, er det 
spørgsmål, der har udviklet min forretning 
mest, at adskille forretningens økonomi 
fra den private. Før det blev alle de penge, 
jeg tjente i forretningen, blandet med mine 
egne penge og blev brugt. Det var ikke 
godt. Nu holder jeg dem adskilt.
MARIA: Del 3 – regnskaber og opsparing. 
Jeg har været i stand til at spare penge op 
9 ud af de 12 uger. Jeg har ført regnskab 

for min forretning i de sidste 8 uger i træk. 
Det har jeg også gjort med mit private 
regnskab. Jeg vil blive ved med at føre 
regnskab. Jeg kan virkelig godt lide at vide, 
hvor meget jeg tjener, og hvor meget jeg 
bruger. Jeg er også meget glad for at have 
en opsparing. Det har jeg aldrig haft før. 
Det trøster mig at vide, at den er der.
MARIA: Nå, nu til del 4 – fortsat udvik-
ling af min virksomhed. Jeg har lært 
virkelig meget de forgangne 12 uger. Jeg vil 
gerne blive ved med at lære. Jeg vil være 
med i vores stavs gruppe for virksomheds-
ejere.
MARIA: Den sidste del. Del 5 er et virk-
somhedsmål. Jeg vil på et år have nok 
likviditet i min forretning til, at jeg kan 
leje en plads i den travleste del af marke-
det. Det vil få min forretning til at udvikle 
sig endnu mere.
Tak, allesammen. I har virkelig hjulpet 
mig til at udvikle min forretning!

Tilbage til side 187
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?



195

NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?



196

NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Hvordan kan jeg fortsat udvikle min virksomhed?



197

GÅR JEG FREMAD MOD MIT BEVIS?
Registrer hver uge, hvor godt I bevæger jer fremad mod jeres bevis som virksom-
hedsiværksætter. Kryds af i hvert felt, når I deltager i gruppemøderne og holder 
forpligtelserne.

KRAV TIL VIRKSOMHEDSIVÆRKSÆTTERE

UGE
Har  deltaget 

i 10 
 gruppemøder

Har ført privat 
regnskab  

og virksom-
hedsregnskab  

i 8 uger

Har øget 
opsparingen i 

10 uger

Har holdt det 
ugentlige 

 virksomhedsmål 
i 10 uger

Har lavet en 
virksomheds-
præsentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total
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BEVIS FOR FULDFØRELSE
Til hvem det måtte vedrøre:

  har deltaget i selvhjulpenhedsgruppen 
»Iværksættere: Min egen virksomhed« arrangeret af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige og har opfyldt følgende krav for fuldførelse:

Har været til mindst 10 møder   ud af 12

Har ført privat regnskab og virksomhedsregnskab i 8 uger   ud af 8

Har øget opsparingen i mindst 10 uger   ud af 12

Har holdt det ugentlige virksomhedsmål i mindst 10 uger   ud af 12

Lavede en virksomhedspræsentation for gruppen (sæt ring om 
en af dem)

Ja eller Nej

Formidlers navn Formidlers underskrift Dato

Jeg har arbejdet med og opbygget et fundament af evner, principper og vaner til at 
blive selvhjulpen. Jeg vil fortsætte med at anvende dem i mit liv.

Navn på gruppemedlem Gruppemedlemmets underskrift Dato

Bemærk: Et bevis fra LDS Business College kan udstedes på et senere tidspunkt af 
 stavens eller distriktets selvhjulpenhedskomité.

 



KUNDER
Hvad ønsker folk at købe?

• Vid, hvorfor folk køber jeres produkt
• Vid, hvad kunder sætter pris på
• Lær dagligt af kunderne

OMKOSTNINGER
Hvordan kan jeg 
 kontrollere min 
 omkostninger?

• Sænk omkostningerne
• Brug flere leverandører
• Læg kun faste omkostninger 

oveni, når de øger fortjenesten
• Foretag kloge investeringer
• Brug De fire rigtige til at låne 

med visdom

SALG
Hvordan sælger jeg?
• Lav altid et mersalg
• Omsæt lageret ofte
• Spørg, lyt, foreslå
• Gør det let at købe
• Afslut salget

FORTJENESTE
Hvordan øger jeg min fortjeneste?

• Bogfør dagligt
• Giv dig selv løn
• Stræb dagligt efter 

 fortjeneste

• Køb billigt, sælg til en høj pris
• Stjæl ikke fra din virksomhed
• Anvend produktive aktiver

VIRKSOMHEDENS SUCCES
Hvordan driver jeg min virksomhed?

• Adskil virksomhedens 
og det private regnskab

• Bogfør dagligt
• Betal tiende først
• Spar op hver uge
• Udvikl noget hver dag

• Bliv ved med at lære
• Efterlev principperne i 

Mit fundament
• Sæt spændende, 

 målbare mål
• Start småt, tænk stort
• Giv aldrig op!

OVERSIGT OVER 
VIRKSOMHEDENS SUCCES

Principper for virksomhedens succes
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