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Bästa lionmedlemmar och leomedlemmar.

Trots att vi kallade det hundraårsfirande var firande inte tillnärmelsevis tillräckligt för att hedra 
de första 100 åren för Lions Clubs International. Vi åtog oss även att leda genom hjälpinsatser, 
bjuda in för att göra skillnad och skapa kontakt med våra samhällen runtom i världen. Det har 
varit spännande att se hur Lions och Leos har tagit sig an detta åtagande under de fyra åren 
av vårt hundraårsfirande.

Hundraårsjubileets hjälputmaning placerade vårt motto, Vi hjälper, i centrum som aldrig 
tidigare, med målet att hjälpa 100 miljoner människor genom projekt inom områdena 
ungdom, syn, hungersnöd, miljö och diabetes. Inte endast uppnådde vi målet, utan vi mer än 
fördubblade det och hjälpte mer än 246 miljoner människor! Det visar hur Lions hanterar en 
utmaning.

Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser inspirerade oss att bjuda in nya medlemmar 
och starta nya klubbar, för att vår organisation skulle kunna växa och kunna utöka våra 
hjälpinsatser. Lions Clubs International har nu hundratusentals nya medlemmar och tusentals 
nya klubbar, vilka kommer att tillhandahålla ännu större insatser för mänskligheten.

Våra bestående projekt har skapat bättre kontakt än någonsin tidigare mellan Lions och våra 
samhällen. De tillhandahåller inte endast ett konkret värde, utan även en synlig påminnelse om 
de insatser Lions bidrar med. Tack vare att mer än 31 000 bestående projekt har genomförts 
kommer medborgare i samhället att ha nytta av dem under många år framöver.

Jag hoppas du kommer ha glädje av följande sidor där Lions och Leos firar vårt jubileum. Från 
att bygga en park för barn med funktionsnedsättning i delstaten South Carolina, USA, till att 
bygga en bro för att koppla samman två byar i Indonesien är så inspirerande, för man kan se 
de många olika sätt vi bygger en bättre värld när Vi hjälper. 

På vägnar av de verkställande tjänstemännen och hundraårsjubileets handlingskommitté, som 
arbetade hårt under hundraårsjubileet, ber jag att få tacka för din roll i våra många insatser. 
Jag vet att med Lions och Leos som du kommer Lions Clubs International fortsätta vara den 
bästa hjälporganisationen i världen under nästa århundrade av hjälpinsatser.

Med vänlig lionhälsning

J. Frank Moore III
Tidigare internationell president och ordförande i hundraårsjubileets handlingskommitté



Konstitutionellt område 1 USA

   Lions bussresa  
under hundraårsjubileet

Hundraårsjubileets internationella president Bob 
Corlew delade med sig av firande i 20 delstater och två 
provinser i Kanada under Lions bussresa hösten 2016. 
Lions och Leos runtom i världen följde bussresan i 
sociala medier. Under resan sammanträffade president 
Corlew med klubbmedlemmar och lokala ledare, tog 
in nya medlemmar, bildade nya klubbar och deltog i 
serviceprojekt. 

   En park för  
rekreation och 
lärande

Lions har i många år stöttat skolan för 
döva och blinda i South Carolina.  61 
lionklubbar i South Carolina samlade 
in mer än USD 100 000 för att matcha 
ett anslag på USD 100 000 från Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) 
och samarbetade med andra lokala 
partner för att bygga en lekplats speciellt 
utformad för dessa barn, så att de kan 
leka tillsammans. 

Promenader för forskning  
om barncancer
Lions i Ohio bekämpar barncancer ett steg i taget, genom 
att genomföra promenader och insamlingar. Tillsammans 
har de samlat in USD 25 000 till barnsjukhus i 
Cincinnati, Toledo, Cleveland, Akron, Columbus och 
Dayton, vilket har skapat ovärderlig medvetenhet om att 
stödja barn med cancer. 

  Nytt syncenter 
i Jamaica

Lions Club Montego Bay samarbetade 
med The Canadian Vision Care 
Volunteers/Red Deer Central Lions 
Club, The Ministry of Health och The 
Brenda Strafford Foundation, för att 
kunna öppna en ny ögonklinik i Albion 
Montego Bay, där människor får delta i 
synundersökningar och erhålla glasögon.



Konstitutionellt område 2 Kanada

   Jarvis Lions  
promenadväg 

Lions i Jarvis, Ontario, Kanada, samlade in pengar för 
att bygga en asfalterad promenadväg på 1,1 kilometer 
att användas av allmänheten. Klubbens medlemmar 
planterade träd, installerade lampor som laddas av solen och 
bänkar med Lions logotyp på längsmed promenadvägen. 
Den används av människor i alla åldrar och förbättrar 
möjligheterna till rekreation för boende och besökare.

  Westbank Lions  
samlingscenter

Lions medlemmar har tillbringat oräkneliga 
timmar att underhålla denna mötesplats i mer 
än 40 år. När byggnaden nyligen skadades 
av en brand återuppbyggdes och byggdes 
den ut av Lions och gjorde den därefter till 
en hundraårsjubileets gåva till staden West 
Kelowna, där den kan användas av mer än 
35 000 människor.

   Lions Club  
Mount Cheam  
ögoncenter

Lions Club Mount Cheam samarbetade 
med Lions Steller’s Jay för att samla in 
USD 600 000 och LCIF beviljade ett 
matchande anslag, för att kunna köpa 
in operationsutrustning för grå starr vid 
Chilliwack General Hospital. Mer än 5 300 
operationer genomförs varje år vid centret 
och vissa patienter reser upp till 65 mil för 
att få behandling. 

   Kompisbänkar för skolbarn
En kompisbänk är en plats där barn som känner sig utanför, 
ensamma eller retade kan sitta, för att signalera att de vill prata eller 
vill vara med och leka. Lions Club Edmonton Southgate hjälpte 
elever och lärare och satte ihop 80 stycken kompisbänkar till skolor 
runtom i staden, för att stödja elevernas välbefinnande.
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   Utökad översvämningshjälp 
i Paraguay

Arton månader efter det att katastrofala översvämningar 
drabbade Paraguay har lokala lionmedlemmar avslutat 
reparationerna av fem skolor som förstördes av vattnet och 
1 725 elever har kunnat återgå till skolan. LCIF beviljade 
katastrofanslag omedelbart efter översvämningen och fortsatte 
bevilja anslag till långsiktiga behov av återuppbyggnad. 

   Hundraårsjubileets  
skulptur i Argentina

En lionmedlem och arkitekt har skapat denna design, 
för att förena Lions i hela Argentina med en form som 
representerar hela landet. Hundraårsjubileets skulpturer 
har installerats av distrikt och klubbar från norr till 
söder, på torg och andra synliga platser, vilket har skapat 
uppmärksamhet bland allmänheten, media och sociala 
medier om Lions insatser.

  Lions löpartävling 
för barn

Lions i distrikt O4 arbetade i mer än ett år 
för att stå värd för ett maratonlopp för 500 
deltagare, till förmån för ett aktivitetscenter för 
barn med funktionsnedsättning och autism. 
T-tröjor delades ut, för att illustrera Lions stöd 
till barn och firande av hundraårsjubileet. 

  Lindring av hungersnöd   
i Latinamerika
Leos och Lions i Latinamerika och Karibiska havet 
samarbetade för att lindra hungersnöd, som en del av 
hundraårsjubileets hjälputmaning. Mer än 800 klubbar 
och nära 13 000 Leos från 17 länder deltog, de samlade 
in donationer från allmänheten och distribuerade mat 
till familjer i nöd.



Konstitutionellt område 4 Europa

   Ett internationellt 
möte på bergets 
topp 

Som en del av hundraårsfirandet beslutade 
Lions från Frankrike, Italien och Schweiz 
att mötas på toppen av Mont Blanc, det 
högsta berget i Europa. Klättrarna startade 
på Lions 100:e födelsedag, den 7 juni 2017, 
och de nådde toppen två dagar senare. 
Därefter följde en jubileumsfestival i 
Courmayeur, Italien. 

   Cykling skapar medvetenhet 
om diabetes

Cykeltävlingen Italien runt pågår i 21 dagar och korsar 
stora delar av landet. Lions och Leos i Italien fanns på 
plats på 46 orter där de bjöd in åskådarna att delta i 
diabetesundersökningar. En specialdesignad bil var också en 
del av tävlingens karavan, vilken sågs av miljoner åskådare 
längsmed tävlingsbanan.

 Vi springer – Vi hjälper 
Lions medlemmar i Polen har sprungit varje 
år under hundraårsfirandet och har därmed 
marknadsfört mottot Vi hjälper och har kunnat 
samla in pengar till barn i nöd. År 2017 sprang de 
från Helen Kellers hemstad i Alabama till Lions 
internationella huvudkontor i Oak Brook, Illinois. 
Totalt har 1 000 personer sprungit och de har 
samlat in USD 70 000, vilket har varit till nytta 
för barn i sju länder. 

   Platser för barn i nöd 
att vara och leka

Lions i Nederländerna, i samarbete med Foundation 
Forgotten Child, tillhandahåller magiska trädgårdar (för små 
barn) coola inneställen (för äldre ungdomar) i varje distrikt. 
Mer än EUR 620 000 samlades in till denna nationella gåva, 
vilken kommer att förändra lokala miljöer för 50 000 unga 
människor. 
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   Grönsaks- och fiskodling 
i skolan

I Filippinerna har Lions medlemmar, skolpersonal, elever 
och föräldrar samarbetat för att bygga en grönsaksodling 
och en fiskodling. Ett seminarium genomfördes, så att 
deltagarna kunde lära sig om de färdigheter som krävs för 
att driva och ha nytta av odlingarna.

   Bygga en skola 
på rekordtid

Distrikt 334-B donerade en grundskola 
med solkraft till en by i Myanmar. Skolan 
byggdes på bara sex månader och den 
uppskattas mycket av befolkningen i byn. 
Lions medlemmar delade med sig av 
glädjen och prestationen, för att ha tagit 
sig an utmaningen att samla in mer än 
JPY 2 miljoner och kunna ge denna gåva.

En sovsal för framtida ledare 
Elever som gick i upp till fyra timma för att kunna komma till 
skolan, eller som förlitade sig på osäkra transporter, har nu en plats 
nära sin skola där de kan bo, detta tack vare Lions i Korea, Lions 
Club Kota Kinabalu Host och LCIF. Inte endast kan eleverna 
tillbringa mer tid att studera, utan de får även näringsriktiga måltider 
och de kan delta i aktiviteter efter skoltid.  

   Synundersökningar  
i Taiwan

Den första månaden med fokus på syn under 
hundraårsjubileet genomfördes i oktober 
2014. Med vetskap om att synproblem kan 
hindra barns förmåga att prestera i skolan 
genomförde Lions Club Keelung Hsin i 
Taiwan synundersökningar för lokala barn 
under den månaden, vilket var ett lysande 
exempel på hur Lions och Leos bryr sig om 
varje dag.
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   Återuppbyggnad efter 
en jordbävning

Det finns många angelägna behov när en jordbävning har 
slagit till. Lions fortsätter att ge till dess att ett samhälle 
har återuppbyggts. Efter det att skolbyggnaden vid Ridvan 
Academy skadades vid en kraftig jordbävning donerade Lions 
Club Kathmandu Laligurans en ny skolbyggnad med sex 
stycken klassrum. 

   Lions center  
för njurdialys

Lions hade redan bidragit med ett ögonvårdscenter 
och en blodbank till ett sjukhus i Ognaj, Indien. Lions 
Club Ahmedabad Karnavati, i samarbete med The State 
Bank of India, gav dem som lider av njursvikt ett nytt 
behandlingscenter vid sjukhuset med tio dialysmaskiner, 
detta som en del av hundraårsfirandet. 

   Ett andra ögonsjukhus 
för klubben

Hundraårsjubileets internationella president Dr. Naresh 
Aggarwal invigde Siliguri Greater Lions Shri Vidya 
Sagar Oswal Eye Hospital & Training Institute år 
2017. Detta är det andra stora projektet för Lions Club 
Siliguri Greater som öppnade sitt första sjukhus för över 
30 år sedan. Sjukhuset har fått stöd av LCIF och de 100 
bäddarna utökar verkligen möjligheter till ögonvård för 
människor i östra Indien. 

 Lions flagga på toppen   
av Mount Everest
Sir Edmund Hillary, lionmedlem från Nya Zeeland, och sherpan 
Tenzing Norgay från Nepal var de första klättrare som kunde 
bekräftas att de hade nått toppen av Mount Everest. År 2017 
vecklade Pema Sherpa och Pemba Ongchuk Sherpa ut Lions 
flagga på världens högsta berg och hedrade därmed Lions Clubs 
Internationals historia. Denna aktivitet samordnades av Mr. 
Jamling Norgay, son till Mr. Tensing Norgay.
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   Behandling av  
diabetisk retinopati

Hos människor som har diabetes kan höga nivåer 
av blodsocker skada blodkärlen i näthinnan, vilket 
kan orsaka nedsatt syn och blindhet. Lions Club 
Casa Anfa, i samarbete med LCIF, donerade 
medicinsk laserutrustning, så att 20 personer per 
dag kan behandlas för diabetisk retinopati.

  Räddar barns liv  
i Tunisien

Lions donerade en medicinsk återupplivningsenhet till 
barnavdelningen vid Charles Nicolle-sjukhuset i Tunis. 
Enheten kommer att rädda livet på barn som lider av 
njursjukdomar och/eller leversjukdomar i den norra 
delen av Tunisien, vilken har en befolkning på fem 
miljoner människor.

   Återvinning 
av 
elektronik

Sju lionklubbar i Egypten, 
Mellanöstern och Afrika 
skyddar vår miljö till framtida 
generationer, genom att 
samla in elektronikavfall, 
reparerar utrustning som kan 
återanvändas och kasserar 
resterande material på lämpligt 
sätt. Åtta av de datorer som har 
producerats i projektet används i 
Lions klassrum. 

Lions räddar noshörningar 
Det uppskattas att det endast finns 28 000 noshörningar i världen. Om tjuvjakt 
på noshörningar fortsätter i nuvarande takt kommer de sista vilda noshörningarna 
att försvinna inom 15 år. Lions i MD 410 har startat en internationell 
marknadsföringskampanj, för att skapa uppmärksamhet om djurens svåra situation 
och hjälpa till att stoppa tjuvjakten på dessa majestätiska djur.
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   Lions trädplantering 
Distrikt 202-L och Lions Club Ngongotaha hade visionen 
att skapa en oas med inhemska träd från Nya Zeeland. Med 
hängivenhet, hårt arbete och stödjande donationer planterade 
de mer än 6 000 träd och buskar samt byggde parkbänkar och 
ordnade gräsområden. Detta projekt är verkligen bestående och 
kommer att vara till glädje för både boende och besökare under 
många år. 

   Våra berättelser 
under hundraår-
sjubileet

I 100 år har Lions delat en gemensam 
uppfattning att samhället är vad vi 
gör det till. Lionklubbar runtom i 
Australien donerade mer än AUD 
100 000 till mer än 100 lokala projekt, 
för att fira denna uppfattning. De 
100 samhällsprojekten förde samman 
klubbarna i hela Australien och stärkte 
även lokala relationer. En e-bok, Våra 
berättelser under hundraårsjubileet, 
skapades för att dokumentera de 
humanitära hjälpinsatser som har 
genomförts. 

Kampanj om  
diabetesinformation 
Lions tog sig an kampen mot diabetes i Indonesien på 
ett betydande sätt när 47 klubbar samtidigt genomförde 
informationsprogram om diabetes och nådde ut till 10 000 
personer. Aktiviteterna omfattade blodsockertester samt 
seminarier om att förebygga, kontrollera och behandla diabetes. 
Deltagarna deltog även i fysiska aktiviteter, för att främja 
hälsosamma livsstilar. 

  Lions sammanför  
människor

Denna hängbro har byggts av Lions Club 
Bandung Raya i samarbete med The Vertical 
Rescue. Den sammanför två byar över en flod 
i västra Java, Indonesien. Det närmaste stället 
att korsa floden ligger mer än en timme bort 
och dessutom går det inte att använda under 
regnperioden när floden svämmar över. Mer 
än 1 000 personer korsar bron varje dag och 
den är en symbol för Lions hängivenhet att 
sammanföra människor genom humanitära 
insatser. 



VÅRT ANDRA ÅRHUNDRA-
DEAV HJÄLPINSATSER
I 100 år har Lions Clubs Internationals uppgift 
att hjälpa andra bringat ljus till ett oräkneligt antal 
människors liv. Hundraårsjubileets facklor, vilka har 
inspirerat Lions och Leos runtom i världen, finns nu 
utställda vid det internationella huvudkontoret. 

Vår femåriga strategi, vid namn LCI framåt, bygger 
vidare på framgångarna under hundraårsfirandet. Med 
stöd av Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
stärker LCI framåt vår organisation samt kommer 
ge kraft till Lions och Leos att hjälpa 200 miljoner 
människor, inte under fyra år, utan varje år.

Så var stolt över dina insatser under vårt 
hundraårsjubileum. Våra insatser har tillsammans gjort 
vår organisation redo att hjälpa mänskligheten under 
kommande århundrade.

Inskriptionen lyder: 
”Lyser upp vägen för 
vårt andra århundrade 
av hjälpinsatser.”



”Jag hoppas det alltid kommer att 
finnas ett land bortom horisonten för 
Lions, ett mål som blir allt större ju 
närmare vi kommer, och ändå alltid 
utom räckhåll, så att vi utmanas att 
springa fortare, arbeta hårdare, tänka 
större, ge mer.”

Melvin Jones 

Grundare av Lions Clubs 
International


