
Fördelarna med att vara medlem i Lions 
Att bli medlem i din lokala lionklubb gynnar ditt samhälle och dig.

•  Gör skillnad 
Det finns mer än 48 000 klubbar runt om i världen. Var och en av dem är fylld med medlemmar som du, vilka 
har bestämt sig för att göra insatser och hjälpa andra. Tillsammans gör Lions en global skillnad genom sina 
hjälpinsatser.

•   Känn glädje 
Lions medlemmar gläds av att göra det som ligger alla lionklubbar varmt om hjärtat – hjälpa andra. Du får möjlighet 
att ge av din tid, använda dina talanger, hjälpa ditt samhälle och känna dig stolt över att du förändrar liv.

•  Bygg nätverk 
Som medlem i Lions skapar du relationer med människorna i din klubb och med de lokala ledare som er klubb 
samarbetar med. Du kan också nätverka med medlemmar i ditt distrikt och runt om i världen som hjälper sina 
samhällen precis som du!

•  Få förtroende 
Lions medlemmar finns i över 200 länder och geografiska områden och de delar din passion för hjälpinsatser. Som 
medlem i Lions är du del av en respekterad global organisation som varit känd för sina hjälpinsatser i över 100 år.

•  Bilda ny vänskapsband 
Känn känslan av tillhörighet tillsammans med övriga medlemmar i din klubb och 1,4 miljoner medlemmar runtom i 
världen. Genom appen MyLion kan du skapa kontakt med andra serviceinriktade män och kvinnor både lokalt och 
globalt.

•  Visa upp dina ledaregenskaper 
Som medlem i Lions får du behörighet till onlinekurser genom vilka du kan vässa dina ledaregenskaper. Du kommer 
också få möjlighet att leda inom din klubb och få värdefull, praktisk, erfarenhet att använda i både ditt personliga 
och yrkesmässiga liv.

•  Få globalt stöd 
Varje medlem och varje klubb får stöd av ett globalt nätverk med frivilliga, personal vid Lions Clubs International och 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) som beviljar anslag för att stödja de passionerade insatserna av Lions 
medlemmar, vilket stärker deras hjälpinsatser samt tar itu med angelägna behov både lokalt och globalt.

Besök weserve.org för att se hur du ett medlemskap i Lions kan förändra ditt liv.

För att engagera dig i ditt samhälle kontaktar du:
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