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FAMILIENS ØKONOMI



BUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP

Kjære brødre og søstre

Siste-dagers-hellige har i mange år blitt rådet til å forberede seg på

vanskelige tider ved å sette til side litt penger. Dette betyr ubeskrivelig

mye for vår sikkerhet og vårt velvære. Hver familie har ansvar for å

dekke sitt eget behov i den grad det er mulig.

Vi oppfordrer dere, hvor enn dere måtte bo i verden, til å være forbe-

redt på vanskeligheter ved å ta deres økonomiske situasjon opp til vur-

dering. Vi ber dere inntrengende om å være forsiktige med å bruke

penger, og være disiplinerte når dere gjør innkjøp, for å unngå gjeld.

Betal gjelden så fort dere kan, og fri dere selv fra slik ufrihet. Spar litt

penger regelmessig for gravis å bygge opp en økonomisk reserve.

Hvis dere har betalt deres gjeld og har en økonomisk reserve, selv

om den er liten, vil dere føle dere tryggere og nyte større indre fred.

Må Herren velsigne dere i denne oppgaven.

Det første presidentskap



BETAL TIENDE OG OFFERGAVER
En fremgangsrik familieøkonomi begynner med

å betale en ærlig tiende og et rundhåndet fasteoffer.
Herren har lovet å åpne himmelens sluser og utøse
store velsignelser over dem som trofast betaler tiende
og offergaver (se Malaki 3:10).

UNNGÅ GJELD
Det å bruke mindre penger enn vi tjener, er avgjø-

rende for vår økonomiske sikkerhet. Unngå gjeld, med
unntak av når dere skal kjøpe en moderat bolig, finan-
siere utdannelse eller andre viktige behov. Spar penger
til å kjøpe det dere trenger. Hvis dere har gjeld, nedbe-
tal den så raskt som mulig.

BRUK ET BUDSJETT
Hold oversikt over deres utgifter. Skriv ned og

gjennomgå månedelige inntekter og utgifter. Finn
ut hvordan dere kan redusere det dere bruker på
unødvendige ting.

Bruk denne informasjonen til å fastsette et familie-
budsjett. Planlegg hvor mye dere skal gi som bidrag
til Kirken, hvor mye dere skal spare, og hvor mye dere
skal bruke på mat, bolig, strøm og andre faste utgifter,
transport, klær, forsikring osv. Vær disiplinerte, og lev
innenfor deres budsjettramme. (Se forslag til budsjett-
oppsett på baksiden.)

BYGG OPP EN RESERVE
Bygg gradvis opp en økonomisk reserve, og bruk

den kun i nødstilfeller. Hvis dere sparer litt penger
regelmessig, vil dere bli overrasket over hvor mye
det kan utgjøre med tiden.

UNDERVIS FAMILIEN
Lær familien prinsippene for økonomisk styring.

Involver dem når dere skal lage et budsjett og sette
økonomiske mål for familien. Lær dem prinsippene
hardt arbeid, nøysomhet og sparing. Understrek viktig-
heten av å skaffe seg så mye utdannelse som mulig.

GRUNNREGLER FOR FAMILIENS ØKONOMI

INNTEKT
GJELD

INNTEKT
GJELD



BUDSJETTOPPSETT

BUDSJETT FOR
(måned/år)

INNTEKT PLANLAGT FAKTISK

Lønn (etter skatt)

Annen inntekt

Samlet inntekt

UTGIFTER PLANLAGT FAKTISK

Tiende og offergaver

Sparing

Mat

Lån eller husleie

Strøm og andre faste utgifter

Transport

Nedbetaling av gjeld

Forsikring

Medisinske kostnader

Klær

Skole

Annet

Totale utgifter

Inntekt minus utgifter

Du finner mer informasjon om 
familieøkonomi på 

www.providentliving.org.

• Budsjetter for en angitt tidsperiode (som for eksempel en uke, to uker eller en måned).
• Gjennomgå budsjettet regelmessig.
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