
Välkommen 



Detta är en plats för stora idéer
Lions har inte bara en vision om en bättre värld, vi skapar en bättre värld. Att vara 
medlem i Lions innebär att hjälpa samhället, och genom det, hela världen. Det upp-
muntrar till personlig utveckling, genom hjälpinsatser, kamratskap och möjligheter till 
ledarutveckling. // Du kan väcka liv i din stora idé hos Lions.

Välkommen till den största serviceorganisationen i 
världen 
Du har gått med i en lokal klubb för att göra skillnad i ditt samhälle, men du har också 
gått med i ett globalt nätverk av medlemmar i Lions. Vi består av vänner, familjer och 
grannar som gör skillnad. Vi är mer än 1,4 miljoner män och kvinnor i över 200 länder 
och geografiska områden runtom i världen som anser att vänlighet har betydelse.  
Vi är Lions. // Och nu är du en av oss.

Förbered dig på att göra 
en betydande skillnad
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Våra globala frågor
Under de senaste 100 åren har vänlighet från 
Lions och Leos mångfaldigats över lands-
gränser, oceaner och kontinenter. Med över 
1,4 miljoner medlemmar har vi nu möjlighet 
att verkligen förändra världen.

Det är därför vi förenar våra globala hjälpin-
satser kring fem angelägna områden. Dessa 
globala frågor utgör en betydande utmaning 
för mänskligheten, men vi anser att det är vår 
tur att tillgodose dem.

 DIABETES

 SYN

 HUNGERSNÖD

 MILJÖ

 BARNCANCER



”
Glädjen jag känner, och 
den hjälp vi tillhandahål-
ler till behövande, gör mig 
mycket stolt över mitt 
medlemskap i Lions.  
David Mutayisa, Uganda

DIABETES //
FÖRHINDRA OCH KONTROLLERA EN EPIDEMI
lionsclubs.org/diabetes 



Ett århundrade av hjälp- 
insatser...och vi fortsätter

Vi är innovativa genom hjälpinsatser 
Världen förändras. Och det gör även Lions. Vi förändras så att vi kan föra sam-
man medlemmar runtom i världen för att hjälpa fler människor än någonsin ti-
digare. För att åstadkomma detta använder vi ny teknik som till exempel appen 
MyLion, vi stödjer våra globala frågor och utvecklar innovativa verktyg för att 
stödja, koppla samman och inspirera medlemmar som du. // Du kan förvänta 
dig mycket från Lions.

Vi ser fram emot vår framtid
Lions Clubs International har varit den globala ledaren gällande hjälpinsatser i 
över ett århundrade. Klubbar som din bestämmer hur de vill hjälpa sitt samhälle. 
Rädda syn och skydda miljön, bekämpa hungersnöd och hjälpa de mest utsat-
ta. När mer än 48 000 lionklubbar hjälper sina lokala samhällen gör vi en global 
skillnad och ger hopp till miljontals människor varje år. Och tack vare stödet 
från Lions Clubs International Foundation kan Lions medlemmar ha ännu större 
påverkan genom anslag till projekt i stor skala. Vi är stolta över vår historia. Vi ser 
fram emot vår framtid. // Det kommer du också.



Det är enkelt att komma igång

1.   BESÖK VÄLKOMSTSIDAN FÖR NYA MEDLEMMAR // Lär dig mer 
om vår globala påverkan och fördelarna med att vara medlem i Lions  
lionsclubs.org/welcome. 

2.  UTFORSKA VÅRA DIGITALA PRODUKTER // Skapa ett Lion Ac-
count for att ta del av våra digitala produkter som kan hjälpa dig att 
komma i kontakt med andra medlemmar, planera serviceprojekt och 
se rapporter om hjälpinsatser med mera! Besök lionsclubs.org/lio-
naccount för att skapa ditt konto.

3.  SKAPA KONTAKT MED ANDRA MEDLEMMAR // Bygg relationer 
inom klubben och lär dig mer om alla fantastiska möjligheter att en-
gagera sig. Klubbens medlemsordförande kan hjälpa dig att få ut det 
mesta av ditt medlemskap. 

4.     BLI INVOLVERAD I HJÄLPINSATSER // Anmäl dig till nästa klubb-
projekt, så att du kan börja göra skillnad.

Tack för att du gör skillnad tillsammans med oss. // 
Du är nu en del av något stort. Något speciellt.

Det finns många olika sätt att engagera sig i Lions. 
Här är några bra sätt att komma igång.
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”Vi samlar människor med olika 
bakgrund, så att vi kan sam-
arbeta med ett enskilt projekt. 
På så sätt hjälper vi både vårt 
samhälle och världen. 
Gary Wong, USA

SYN //
RÄDDAR SYNENS VÄRDEFULLA GÅVA
lionsclubs.org/vision

”



Du är 
medlem i 
Lions nu!

lionsclubs.org
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