
TALANGFULL.

ENGAGERAD.

TILLITSFULL.

Du kommer veta
att det du gör
är givande och
uppskattat.

Besök Lions Clubs Internationals webbplats
www.lionsclubs.org för att lära dig mer om att bli

medlem och att finna en klubb nära dig.

Membership Programs and
New Clubs Marketing Department
Lions Clubs International
300 W 22ND STREET
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
E-post: memberprog@lionsclubs.org
Telefon: 630-571-5466, anknytning 6727
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VILKA ÄR LIONS?

Lions är serviceintresserade män och kvinnor
som är intresserade av att förbättra sina
hemorter. Att vara lionmedlem innebär att du är
en aktiv frivillig, en medlem i en respekterad
internationell organisation, en ledare på din
hemort och en vän till människor i nöd.

1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000
klubbar i mer än 200 länder och geografiska
områden gör Lions Clubs International till
världens största serviceklubborganisation.

VAD GÖR LIONKLUBBARNA?

Lions gör en skillnad både lokalt och globalt.
Lions är mest kända för sina insatser att utrota
blindhet som kan förebyggas, men deltar även
i många andra typer av projekt, till exempel att
hjälpa människor i nöd, sponsra internationella
läger för ungdomar, hjälpa offer som har
drabbats av naturkatastrofer och bringa rent
dricksvatten till avlägsna byar.

Det är därför problemen blir mindre och
samhället blir bättre där Lions medlemmar
går samman.

VARFÖR BLI MEDLEM I
EN LIONKLUBB?

Som lionmedlem kommer du ha möjlighet
att hjälpa andra, träffa nya människor och
använda dina kunskaper för att göra en
skillnad. Du kommer att lära dig nya
färdigheter, ställas inför utmaningar,
bilda vänskapsband, växa
personligen och ha roligt på
samma gång.

Så, Lions är till även för kvinnor?
Ja! Kvinnor har gjort hjälpinsatser i Lions
under många år. Faktum är att kvinnor är det
snabbast växande medlemssegmentet inom
Lions Clubs International.

Hur mycket tid tar det?
Klubbarna håller möten vanligtvis två gånger
per månad för att planera projekt och driva
verksamheten samt därutöver genomförs
olika projekt. Varje medlem bidrar i så stor
utsträckning han/hon kan.

Hur mycket kostar det?
Det kostar USD 25 att bli medlem i en befintlig
klubb och USD 30 när en ny klubb bildas och
därutöver betalar man en blygsam årlig
medlemsavgift. Din lokala klubb kan ge dig
mer detaljerad information.

Finns det möjligheter för min familj?
Ja. Du kan bli medlem i en lionklubb med din
partner och andra vuxna familjemedlemmar i
samma hushåll och de kan erhålla rabatt på
medlemsavgiften. Om du har unga barn är det
många klubbar som välkomnar dem vid
speciella evenemang och aktiviteter, där de lär
sig att delta i frivilliginsatser och får vägledning
i att under hela livet hjälpa människor i nöd.
Vissa klubbar har även ett lejonungeprogram
för barn under tolv år och/eller sponsrar
en leoklubb.

Jag är redo att hjälpa till.
Lions medlemmar hjälper till där hjälp
behövs, både på sina egna hemorter
och runtom i världen, med stor integritet
och hängivenhet.

Jag är äventyrlig.
När det gäller att ta sig an utmaningar
är Lions svar enkelt: Vi tjäna.

Jag är en ledare.
Lions Clubs International utvecklar
ledare. Lions ledare gör insatser på alla
nivåer inom organisationen och leder allt
arbete, från att rekrytera nya medlemmar
till att staka ut organisationens
internationella inriktning.

Jag gör en skillnad.
Lions medlemmar ser förtvivlan övergå i

hopp när de påverkar livet för
människor i nöd, de hungriga och
sjuka samt de hemlösa och
övergivna.

Frivilliginsatser gör
att du känner dig
uppskattad. Det ger

dig en möjlighet att
ge tillbaka av det som

har givits till dig.

HAR DU
FRÅGOR?

VI HAR SVAR!


