
 
 
 

 

Kære …………………………… (den kaldede medarbejders navn).  
 
 
Tak fordi du har sagt ja til at være LM Kids medarbejder i ………………………………… 
(klubbens navn). 
 
LM Kids overordnede mål og opgave er, at alle mennesker skal frelses og komme til 
erkendelse af sandheden (1 Tim 2,4). Det ønsker vi også må kendetegne det lokale 
LM Kids klubarbejde. Jesus viser, at alle mennesker også er børnene: Lad de små 
børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres (Mark 10, 14). 
 
Fundamentet i denne tjeneste er Guds befaling og løfte: Mig er givet al magt i himlen 
og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem 
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som 
jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende (Matt 28,18-20). 
 
Du må med frimodighed være et kristent vidne og forbillede for børnene i klubben, som 
i ord og handlinger forkynder evangeliet om Jesus. Du er ikke forkynder på egne 
vegne, i egen kraft eller med dit eget budskab, men du må tænke om dig selv, at du er 
Guds redskab – kaldet af …………………………… (navnet på LM-kredsen/-
menigheden). 
Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud 
giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus (1 Pet 4, 11). 
 
Vi vil love dig: 

- At vi beder for dig og din tjeneste 
- At vi vil give dig den hjælp, vi formår, til at udfylde din tjeneste 

 
Vi vil udfordre dig til: 

- At leve et liv, der er Kristi evangelium værdigt 
- At udfolde netop din nådegave uden at lade dig binde af sammenligninger med 

andre 
- At du sammen med de øvrige medarbejdere i klubben arbejder på at give 

børnene et troværdigt møde med kristent liv og lære. 
 
Skrevet i tillid til Guds løfte: Trofast er han som kalder jer, han vil også gøre det  
(1 Thess 5, 24). 
 
 
 
……………….., d ………201x  ……………………………………………. 
(sted og dato)    (formandens underskrift) 


