
VI LEVER, VI GER OCH VI HJÄLPER TILLSAMMANS. 
För vi vet att tillsammans kan vi göra mer. 

Tillsammans finns det inga gränser. 

Tillsammans kan vi 



Ett presidentskap som inleddes i       

         Bird Island
Om man känner Brian Sheehan känner man även Bird Island, en liten 
stad i Minnesota där familj och samhälle är nästan detsamma. Familjer 
tar hand om varandra och grannar hjälper varandra. Det är tryggt. Det är 
förtroende. Det är sammansvetsat.

”Alla känner alla och alla hjälper varandra”, sade Sheehan. Om du behöver 
hjälp att skotta trottoaren eller att flytta är det sannolikt att hjälp finns 
alldeles intill. Denna känsla av gemenskap och av samhörighet hjälpte till 
att forma livet för Sheehan. Det gjorde även hans familj, vilka var mer än 
bara bra föräldrar och goda grannar. De var medlemmar i Lions. 

Hans pappa var chartermedlem i Bird Island Lions Club 1964 och han är 
stolt över detta arv: ”Vi är en del av fyra generationer i Lions familj.” Hans 
hustru heter Lori och även hennes farfar och pappa var medlemmar i Lions. 
Hjälpinsatser var helt enkelt en del av hans barndom, från att leverera mat 
till behövande till att sälja julgranar och sedan samla ihop dem till klubbens 
majbrasa. ”Redan vid 6 års ålder och i en liten stad och med alla de saker de 
ville göra blev det bara så att vi hängde med.”

När han växte upp blev han mer och mer involverad i Lions, där han stekte 
hemlagad korv vid klubbens evenemang och deltog som förare i det lokala 
skrotbilsrallyt. Så småningom blev han medlem i Lions i 30-årsåldern. ”Jag 
fattade beslutet att bli medlem i denna organisation. Det var inget som 
hände med anledning av min pappa, genom att han frågade mig.” Han 
visste att Lions fanns där och gjorde hans samhälle, och samhällen runtom 
i världen, ännu starkare. Ännu bättre. Ännu närmare. 

Brian Sheehan visste även i ung ålder att det bästa sättet att ge sitt bidrag 
till det lokala samhället var att först göra något av sig själv.



Jag såg detta ARBETE I TEAM  
i vår klubb. Det var alltid 
samhället först. 
Internationell president Brian E. Sheehan



Liten stad,  

Stora idéer
Brian lämnade Bird Island för att läsa 
vid universitetet och bli maskiningenjör. 
Han tänkte att ingenjörsvetenskap 
kunde hjälpa honom att tackla stora 
problem, men redan efter sin första 
lektion i datavetenskap ändrades hans 
prioriteringar. Potentialen i detta nya och 
spännande fält var tydlig för honom. Han 
återvände till Bird Island och beställde 
omedelbart sin första dator. 

Hans företag startade som en liten idé att 
förbättra pappans leveranser av propangas. 
Tillsammans med sin bror Kevin skrev 
han ett speciellt program och byggde en 
algoritm, för att hålla koll på rapporter och 
leveransrutter baserat på väder och andra 
faktorer till hans pappas propangasföretag. 
Programmet blev snabbt populärt och 
människor från hela Minnesota kontaktade 
honom om mjukvaran.

Han flyttade även sitt företag till en större 
stad för att kunna expandera, men han 
insåg snabbt att ingen plats kan kännas 
som hemma. I Bird Island kände han de 
människor som arbetade för honom. Han 
visste att han kunde hjälpa sitt samhälle 
genom att vara där. Inte bara som 
företagsägare, utan som en vän, en granne 
och en lionmedlem. Han insåg att han 

kunde göra stora saker i en liten stad. Och 
det gjorde han.

Sheehan och hans klubb hjälpte till att 
bygga Lions Memorial Park, en av de 
bästa baseballplanerna i Minnesota, för att 
locka människor till Bird Island, för att öka 
gemenskapen i samhället och för att visa 
alla hur stora idéer kan bli till verklighet, 
även i en liten stad. 

”Ingen kan göra något sådant på egen hand. 
Det var en insats av hela teamet. Det är så vi 
gör stora idéer till verklighet.”

Hans klubb är en grundsten i samhället. 
Hans företag är globalt. Hans dröm att 
en gång bli internationell president är nu 
verklighet. När allt är sagt och gjort anser 
han att när vi gör arbetet tillsammans kan 
vi göra det omöjliga möjligt. Vilket är något 
han har planerat för Lions.





Tillsammans kan vi
Det är så enkelt, så fundamentalt och så sant. 

Tillsammans kan vi.

President Sheehan anser det. Han ser det i sitt arbete, i sina insatser och i sitt underbara 
äktenskap med Lori — teamwork gör att allt fungerar. Det är därför ”Tillsammans kan vi” är 
hans budskap till medlemmarna och till världen.

Vi ser det i våra klubbar varje dag. Människor som förenas för att bygga upp samhällen, ge en 
hjälpande hand och förändra liv. Tillsammans.

Vi ser det i det arbete vi utför med Lions Clubs International Foundation (LCIF). Vi tar oss an 
stora projekt som förändrar liv som gör våra samhällen friskare, mer vitala och mer bärkraftiga. 
Och vi gör det tillsammans.

Lions medlemmar vet att vi inte kan göra det själva. För att uppnå stora saker måste vi arbeta 
tillsammans, kavla upp ärmarna och göra det arbete som krävs för att göra det omöjliga 
möjligt. Och vi gör det med ett leende för det är så vi lever, det är så vi hjälper och det är vilka 
vi är som medlemmar i Lions. 

Varje dag förverkligar vi enkelheten, nödvändigheten och det vackra i uttrycket Tillsammans 
kan vi.



Under hela min resa, i mitt företag, i mitt familjeliv och 
speciellt i Lions, fann vi att VI KAN UPPNÅ SÅ MYCKET 
MER när vi gör det tillsammans.  
Internationell president Brian E. Sheehan





Uppnår enastående 
saker tillsammans
När vi tar med oss denna anda av 
samhörighet ut i världen händer 
enastående saker. Här följer några 
prioriteringar som kan hjälpa oss att  
stärka våra samhällen och våra 
medlemmar.

Dela glädjen att vara medlem  
i Lions 
När våra klubbar växer gör den vänlighet 
vi bidrar med detsamma. Det krävs aktiva 
klubbar att genomföra våra hjälpinsatser, 
hålla våra medlemmar tillfredsställda och 
våra samhällen starka. När vi bjuder in familj, 
vänner och grannar att vara med oss ökar vi 
kraften i det vi kan göra tillsammans. Och  
allt det roliga vi har tillsammans. 

Hålla vår stiftelse stark 
Våra hjälpinsatser får kraft av vår stiftelse, 
LCIF. Tillsammans kan vi ta oss an större 
projekt som leder till större påverkan och 
större förändring, både där vi bor och 
runtom i världen. Låt oss fira framgångarna 
för Kampanj 100 och låt oss fortsätta 
stödja vår stiftelse och framtiden för våra 
hjälpinsatser, så att vi kan öka vår påverkan.

Tänka stort när vi hjälper 
Låt oss fundera över hur vi kan göra de 
projekt vi älskar ännu bättre och låt oss söka 
efter nya sätt att stödja våra globala frågor, 
för verklig förändring börjar med stora idéer. 
Undvik inte att ta dig an ett stort och djärvt 
projekt samt var beredd på att bli häpen över 
vad vi kan göra tillsammans.

Bli en lokal förespråkare 
Lions medlemmar är ledare i samhället och 
våra insatser och våra röster har betydelse. 
Så var en mästare när det gäller lokala 
frågor. Skapa medvetenhet, utbildning och 
förändring. Bli en lokal ledare och en ledare 
som gör sig hörd för er klubb, era frågor och 
ert samhälle. 



Visst kan vi göra skillnad på egen hand. Men tillsammans kan vi förändra världen. Här 
följer några förslag på hur du sätter uttrycket Tillsammans kan vi i arbete i din klubb och  
i ditt samhälle. 

Arbeta i team 
Att arbeta i team är motorn som driver oss framåt och ser till att stora saker händer. Så det  
är upp till var och en av oss att delta, göra vår del och att vara lagspelare. Inte endast kommer 
enastående saker att hända, utan vi kommer även bli en del av något som är större än oss 
själva.   

Attityd 
Vi drivs av en passion att hjälpa andra och vi har roligt när vi gör det. Så håll i minnet att 
ett leende och attityden att allt är möjligt smittar av sig. När våra hjälpinsatser och vårt 
kamratskap återspeglas i vår egen glädje kan vi uppnå bästa möjliga resultat och bidra  
till att vi gör vårt allra bästa.

Tänka utanför ramarna 
Detta uttryck betecknar ofta innovation och stor förändring, men det handlar egentligen om 
problemlösning. Det är en vilja att bedöma det som görs och lägga åt sidan gamla arbetssätt, 
för att bli kreativ och prova nya saker. Och när du gör just det kommer du kanske finna att 
det omöjliga faktiskt är möjligt.

Tillsammans kan vi

   Det börjar  med dig.



VI HJÄLPER MILJONER och åter miljoner 
människor. Det är det allra bästa med 
denna organisation och att vara medlem. 
Internationell president Brian E. Sheehan
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Tillsammans kan vi. 
Och tillsammans  

KOMMER VI.


