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FA M I L I E Ø KO N O M I



BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB

Kære brødre og søstre

Sidste dages hellige er i mange år blevet rådet til at forberede sig på

modgang ved at have en lille opsparing. Det bidrager umådeligt til en

følelse af tryghed og trivsel. Hver enkelt familie har ansvaret for i videst

muligt omfang at sørge for egne behov.

Vi opfordrer jer til, hvor end I måtte bo i verden, at forberede jer på

modgang ved at gennemgå jeres økonomiske forhold. Vi anmoder jer

indtrængende om at være beskedne i jeres udgifter, at beherske jeres

indkøb for at undgå gæld. Betal jeres gæld af, så hurtigt I kan, og befri

jer fra denne trældom. Spar regelmæssigt lidt penge op for at opbygge

en økonomisk reserve.

Hvis I har betalt jeres gæld og har en økonomisk reserve, selvom den

er beskeden, vil I og jeres familie føle jer mere trygge og nyde større fred

i hjertet.

Må Herren velsigne jer i jeres økonomi.

Det Første Præsidentskab



BETAL TIENDE OG OFFERYDELSER
En god familieøkonomi begynder med at betale ærlig

tiende og ved at give et gavmildt fasteoffer. Herren har
lovet at åbne himlens vinduer og udøse store velsig-
nelser over dem, som trofast betaler tiende og offery-
delser (se Mal 3:10).

UNDGÅ GÆLD
At bruge mindre end man tjener er afgørende for

jeres økonomiske tryghed. Undgå gæld, undtagen i for-
bindelse med køb af et beskedent hus eller ved investe-
ring i uddannelse eller andre væsentlige fornødenheder.
Spar penge op for at købe det, som I har brug for. Hvis
I har gæld, så betal den af så hurtigt som muligt.

BRUG ET BUDGET
Hold regnskab over jeres udgifter. Nedskriv og gen-

nemgå jeres månedlige indkomst og udgifter. Beslut,
hvordan I kan begrænse det, som I bruger på unødven-
dige ting.

Brug denne information til at lægge et familiebudget.
Planlæg, hvor meget I vil give til Kirken, hvor meget
I vil spare op, og hvor meget I vil bruge på fødevarer,
bolig, el, varme, vand, transport, tøj, forsikring og så
videre. Udvis viljestyrke og hold budgettet. (Se budget-
skemaet på bagsiden).

OPBYG EN RESERVE
Opbyg lidt efter lidt en økonomisk reserve, og brug

den kun i nødstilfælde. Hvis I regelmæssigt sparer lidt
penge op, vil det overraske jer, hvor meget det bliver
til, efterhånden som tiden går.

UNDERVIS FAMILIENS MEDLEMMER
Undervis familien i principperne om økonomisk

planlægning. Inddrag dem i at lægge et budget og i
at sætte økonomiske mål for familien. Undervis dem
i principperne om hårdt arbejde, sparsommelighed og
opsparing. Understreg vigtigheden af at få så megen
uddannelse som muligt.

DET GRUNDLÆGGENDE I FAMILIEØKONOMI

INDKOMST
UDGIFTER

INDKOMST
UDGIFTER



BUDGETSKEMA

BUDGET FOR
(måned/år)

INDKOMST PLANLAGT FAKTISK

Løn/indkomst (efter skat)

Anden indkomst

Indkomst i alt

UDGIFTER PLANLAGT FAKTISK

Tiende og offerydelser

Opsparing

Fødevarer

Termin eller husleje

El, vand, varme

Transport

Afbetaling på gæld

Forsikring

Lægeudgifter

Tøj

Uddannelse

Andet

Udgifter i alt

Indtægt fratrukket udgifter

Besøg 
www.providentliving.org 

og få mere information om familieøkonomi.

• Budget for en bestemt periode (ugentlig, hver 14. dag, månedlig).
• Gennemgå regelmæssigt jeres budget.
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