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Ljuden och vyerna i min hemtrakt i Tennessee är
många och varierande. Från ljuden av
Mississippifloden allra längst i väster, till ljuden
av jordbruk och industri i centrala Tennessee, till
ljuden av vilda djur i Appalacherna i östra
Tennessee, alla är tydliga och representerar
värme och söderns gästfrihet.  Ljuden från
Mississippiflodens vatten i den nordvästra delen
av delstaten möts lite längre söder ut av
bluesmusikens klagande toner på Beale Street i
Memphis och är mjuka
påminnelser om det distinkta
området i västra Tennessee.
Längre öster ut, i centrala delen av
delstaten, banar det relativt platta
landskapet väg för böljande kullar
som kännetecknar den del av
delstaten som gav upphov till
countrymusiken. Ljudet av banjon,
gitarren och mandolinen har
dominerat kullarna runt Nashville
i åratal och inspirerat många
drömmar hos Tennesses
lantbrukare.  Printers Alley och
Music Row är välkända namn i
området som har förtjänat namnet
“Music City, USA”. Ljuden från jordbruken
övergår till ljuden från industrier när vi tar oss
vidare öster ut mot Knoxville och transportstaden
Chattanooga. Strax öster om dessa storstäder
börjar Smokey Mountains som dominerar
landskapet i östra Tennessee.  

Under dagarna kan man höra vaktlarnas
frekventa lockrop avbryta det i övrigt lugna och
oförstörda landskapet i vissa delar av delstaten. 

När skymningen lägger sig och solen går ner
bakom bergen kan man höra skriknattskärrans
ensamma skri eller prärievargens ylande på
håll. I närheten av mindre samhällen ekar
tonerna av banjos, gitarrer och fiddlor som kallar
hem folket. När sommaren övergår till höst
sprakar kullarna och bergen av färger när lönn,
poppel, björk, ask, kastanjeträd, ek och

hickoryträd övergår i rödbrunt, orange och gult.
Hösten blir till vinter och löven byts ut mot ett
täcke av snö som genomborras av nakna
trädstammar och vackra gröna cederträd som
står utspridda i landskapet. 

Kullarna och bergen som utgör bakgrunden
till mitt hem skapar en unik atmosfär. Smokey
Mountains naturliga gränser har under flera
generationer skapat en distinkt kultur med
speciella dialekter, unika maträtter och en
tradition av historieberättande. Jag härstammar
från en stark släkt som trivdes och värdesatte
sin avskildhet. De byggde sina hem i Tennessees

vackra berg och dalar. Genom att
göra det isolerade de sig själva
från resten av landet och det som
ansågs vara den traditionella
amerikanska livsstilen. Denna
relativa isolering inspirerade en
anda av självständighet hos dem
som bosatte sig här. Oavsiktligt
resulterade ensamheten i
bergssamhällena i ett starkt band
mellan människorna i denna glest
befolkade region. Denna
samverkan utvecklades till en
tradition av att hjälpa varandra,
grannar hjälpte grannar,
främlingar hjälpte främlingar.

Traditionen av att hjälpa ideellt blev så
övergripande att när USA:s självständighet
ifrågasattes under tidigt 1800-tal var det
bosättarna i området som idag är känt som
Tennessee, som i stora antal frivilligt ställde upp
för att försvara sin position – vilket gjorde
Tennesse känd som “volontärstaten”.

Det ideella engagemanget är fortfarande
mycket utbrett i Tennessee. “Människor som
hjälper människor” är en fras som fortsätter att
karaktärisera attityden hos människorna här.
Det är ovanligt att man går förbi varandra
utan att hälsa. Och i delstatens mindre byar
hälsar alla bilförare på varandra med en
vänlig vinkning.

Även om tiderna har förändras och gamla
traditioner har fått lämna plats för modern
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teknik finns den historiska vänligheten som
karaktäriserar Tennessee kvar. I och med nya
tider har nya utmaningar vuxit fram. Nya och
annorlunda möjligheter att hjälpa har blivit
tydliga. Nya sätt för generösa att ge har hamnat i
fokus. Trots nya tider kvarstår det ideella
engagemanget hos de flesta i Tennessee.

Det är traditionerna från min barndom i
Tennessee, som jag håller varmt om hjärtat, och
den självständighet som överförts från mina
förfäder som övervann de många utmaningar de
innebar att skapa ett liv på kullarna och bergen
som har inspirerat mig att välja “Nya berg att
bestiga” som mitt tema. 

Att bestiga ett berg används som en metafor
för många vanliga situationer som människor
ställs inför. Det representerar något som är
svårt och krävande samt kräver maximal kraft
för att klara av, men det är endast genom att
bestiga dessa berg som vi kan nå vår fulla
potential. Varje berg representerar en ny
utmaning — en ny möjlighet. 

När vår värld fortsätter att förändras står vi
alla inför nya utmaningar — nya möjligheter att
hjälpa andra. Blindhet, mässling, andra
hälsorisker, brist på mat och rent vatten, krig
och inrikespolitiska oroligheter — allt detta
representerar utmaningar för otaliga människor
runt om i världen och det representerar

möjligheter för Lions under det att vi försöker
göra världen till en bättre plats. Lions måste
fortsätta att klättra, finna nya sätt att hjälpa.
Varje berg representerar en ny möjlighet för
Lions och att bestiga varje berg ger var och en
av oss en chans att göra världen bättre för
någon annan.

När vi nu inleder ett år 
under vilket vi kommer att fira
100 år av lokala hjälpinsatser –
hedra vår historia och ta oss an
nutiden – så är det vår framtid
som vi måste planera och forma.
Vår framtid är ljus. Men symboliskt
sett så måste vi, om vi ska bestiga
nästa berg, bestämma vilken stig
vi ska ta och markera vår stig så
att Lions framtida generationer
kan följa och bevara vår tradition
av hjälpinsatser.



Vi leder genom hjälpinsatser. Det är vår
styrka. Vi är ett nätverk av lokala ledare som
har sett resultaten av ideella insatser och
vilken betydelse ideellt arbetande människor
har i samhället.

Vi måste fortsätta bedöma våra
serviceinitiativ och program som tillhandahålls
av LCI för att säkerställa att vi har en enad vision
om vilka serviceprogram som driver vår
organisations syfte och som resulterar i fler
medlemmar, en förbättrad medlemstrivsel,
möjligheter för fler meningsfulla partnerskap
och en ökad kännedom bland allmänheten. Vi
måste fortsätta att leda genom hjälpinsatser och
förbättra vår position som den globala ledaren
gällande humanitära hjälpinsatser.

Lions har en enorm betydelse för
samhällens hälsa och välmående i runt om i
världen. Tänk på alla sätt som Lions gör en
skillnad i vardagen:
   • Miljö – Lions hjälper till att hålla våra

närområden, gator, parker, grönområden
och vattendrag rena och säkra för alla.  

   •  Ungdomar – Lions vägleder, lär ut, fungerar
som mentorer, handleder och stödjer
ungdomar med allt från hemläxor till
personliga kriser till fotbolls- och
innebandyturneringar.

   • Hungersnöd – Vi arbetar på egen hand och
tillsammans med andra organisationer för
att motverka bristen på mat.

   • Syn – Lions arbetar på flera olika nivåer för
att bekämpa blindhet som kan förebyggas
och tillhandahåller nödvändig hjälp till
människor som är blinda och synskadade.

Lions är viktiga partners och deltagare i
samhällen runt om i världen. 

Ställ dig själv följande fråga: Hur skulle
mitt samhälle se ut om det aldrig hade funnits
en lionklubb?

Hur skulle våra städer, orter, parker, skolor
och bibliotek se ut? Vilka grundläggande behov
skulle inte tillgodoses? Vilka möjligheter att
växa, lära och blomstra som samhälle skulle gå
förlorade?  Detta är en värld som är svår att
föreställa sig.

Lyckligtvis behöver vi inte föreställa oss en
värld utan lionklubbar. När vi närmar oss 100 år
av hjälpinsatser är vår påverkan långt utöver vad
Melvin Jones någonsin kunnat tänka sig. 

Lions fortsätter att uppfylla de två ord som
definierar oss – själva grunden till att vi finns –
“Vi hjälper.” Lions välkomnar nya utmaningar
och nya möjligheter att hjälpa andra. Inget berg
är för högt.

När vi inledde vårt firande vid den
internationella kongressen i Toronto 2014 bad vi
Lions medlemmar att bestiga nästa berg – att
hjälpa minst 100 miljoner människor inom fyra
områden – ungdom, syn, hungersnöd och miljö –
innan den 30 juni 2018. Lions svarade som bara
Lions gör, med entusiasm och beslutsamhet.
Redan under det första året nådde vi en tredjedel
av vårt mål. När vi nu avslutar det andra året av
hundraårsjubileets hjälputmaning har vi passerat
två tredjedelar av vårt mål och positionerat oss
för att nå eller överträffa vårt mål. 

NÅ TOPPEN
AV HJÄLPINSATSER
Att nå toppen på ett berg är inte slutet på resan, det är
början på en ny. En ny möjlighet. 



Men vi nöjer oss inte med det.
Alla samhällen, både stora och små,
som lionklubbarna hjälper
presenterar en möjlighet att
genomföra ett bestående projekt.
Lions medlemmar runt om i världen
bemöter denna nya utmaning genom
att genomföra ett bestående projekt
vilket kommer att påminna
lionmedlemmarna och andra i
samhället om det fantastiska arbete
vi utför och de berg vi besteg under
vårt hundrade år. Oavsett om det är
en lekpark för barn, en idrottsplats
där unga kan tävla, en skola där
elever kan inhämta kunskap, ett
ögoncenter där behövande kan få
hjälp, ett sjukhus där sjuka kan bli
friska, ett skogsområde där träd kan
växa och naturen kan bevaras, ett
bibliotek där våra pensionärer kan
lära och njuta av sin tid, eller bara ett
monument, en klocka eller en skylt
som påminner oss om vår uppgift att
hjälpa. Lions medlemmar runt om i
världen vänder nu sin
uppmärksamhet till de behov som
kan tillgodoses genom ett bestående
projekt. Berget är högt och vi kan
ännu inte se toppen. Det kommer att
kräva uthållighet om vi ska nå resultat.
Men vi är Lions och vi kommer inte
att ge upp förrän vi har nått toppen!



Genom våra fokusgrupper med icke-lionmedlemmar har
vi tagit reda på att Lions logotyp är den mest välkända
bland ideella organisationer. Människor associerar vår
logotyp med lokala hjälpinsatser.

Att tillgodose behoven i våra samhällen ger Lions
en speciell lokal anknytning och skapar starka band.
Vårt mål är att minst 20 000 klubbar genomför ett
bestående projekt. Oavsett om er klubb deltar på nivå 1,
2 eller 3 enligt beskrivningarna nedan, ska ni se till att
Lions logotyp visas på ett framträdande sätt på ert
projekt.  Och kom i håg att inrapportera ert projekt på
samma  sätt som ni inrapporterar projekten inom
hundraårsjubileets hjälputmaning. 

KONTAKT MED

SAMHÄLLEN



Nivå 1 – 
Synlighet i samhället
• Nya skyltar
• En minnesklocka eller staty 
• Parkbänkar
• Cykelställ
• Ett lusthus eller en picknickplats

Nivå 2 – 
En större gåva till samhället
• Rusta upp en park eller lekplats
genom att installera ny utrustning
eller anpassa den till personer med
funktionsnedsättning

• Anpassa en befintlig byggnad till
personer med funktionsnedsättning

• Utrusta en lokal på ett sjukhus som
tar itu med behov som inte har
tillgodosetts

• Installera ett sanitetssystem eller ett
system för rent vatten i en lokal skola

• Bygg en promenadbro över en
korsning med mycket trafik

Nivå 3 –
Ett bestående projekt som förbättrar
livskvaliteten i samhället
• Utveckla eller bygg ut en vårdklinik, ett
bibliotek eller en skola

• Skapa ett Lions-rum på ett bibliotek, sjukhus
eller en skola

• Skapa ett tekniklaboratorium vid ett center
för synskadade och blinda

• Skapa ett center för yrkesutbildning för
arbetslösa ungdomar eller människor med
funktionsnedsättning

• Bygg en ny park, lekplats eller en pool

Du kan hitta mer information om hundraårsjubileets bestående projekt på webbplatsen Lions100.org.  



LEDER OSS ÖVER 
NÄSTA BERG



Ledarskap är vision, kunskap, drivkraft, förtroende,
optimism, öppenhet, medmänsklighet och omsorg. Det är
inriktning och vägledning som inspirerar målmedvetenhet,
förtroende och resultat. Ledarskap krävs för att inspirera
och ta fram det bästa hos människor. Det är en process
genom vilken en person påverkar och motiverar andra för
att nå ett mål och leder en organisation på ett sätt som gör
den mer enhetlig och samordnad (enad, sammanhängande
och harmonisk). 

En ledare måste inspirera andra och skapa passion och
riktning för en individ eller en grupp. 

Så ledarskap är förmågan att inspirera,
stärka och framkalla passion hos andra -
förmågan att vägleda och ge direktiv -
förmågan att motivera andra mot ett
gemensamt mål, och nå önskade resultat.

En ny studie visar att unga människor inte bara utför
ideella insatser för att tillgodose andras behov utan även för
möjligheterna till personlig utveckling. Den utbildning och
utveckling som vi tillhandahåller, och den konkreta
ledarerfarenhet som en lionmedlem får, ger alla
lionmedlemmar möjlighet att hjälpa andra på ett bättre sätt
samtidigt som de växer som individer. 

Ledarutveckling hjälper oss också att effektivisera sättet
på vilket vi hanterar våra egna och andras personliga
känslor genom att vi lär oss att kommunicera, motivera,
vägleda och framkalla passion hos andra på ett bättre sätt.

När vi strävar efter att tillgodose det växande behovet av
humanitära hjälpinsatser måste vi vara effektiva. Bra ledare
klarar det. Starka hjälpinsatser = starka klubbar = stolta
medlemmar, engagemang och entusiasm.

Genom att utveckla ledare kommer vi att förbli relevanta
och levande när vi går in i nästa århundrade av hjälpinsatser.
När vi firar vårt hundraårsjubileum måste vi planera för vår
framtid. En av nycklarna till framtiden är
successionsplanering – att säkerställa att det finns
tillräckligt många kunniga, kapabla, entusiastiska och
framåtsträvande lionledare som kan leda och stödja oss
under åren framöver.

För att bestiga bergets topp krävs rätt verktyg. Du
behöver också rätt verktyg för att bli en effektiv ledare. Våra
ledarutvecklingsprogram, verktyg och resurser har
förbättrat färdigheterna hos tusentals lionmedlemmar runt
om i världen och inte bara förberett dem på att effektivt ta
itu med utmaningar utan också att förutse dem. LCI har
något för alla oavsett om du föredrar att träffas för att
genomföra en utbildning eller genomföra kurser på internet.
Jag uppmuntrar dig att klättra ännu högre genom att dra
nytta av de utbildningar och utvecklingsmöjligheter som
tillhandahålls av LCI och GLT.



Framgångsrika team har två typer av
gemensamma värderingar.
De värdesätter:

1) Att nå målet eller färdigställa uppgiften.
2) Att relatera till varandra som ett team.

Gemensamma värderingar innefattar:
   • Roller – Teamets medlemmar förstår

varandras bidrag och begränsningar och
utvecklar en tydlig arbetsfördelning. Inom
bergsklättring kan en klättrare vara utmärkt
på att hitta nya leder, en annan på att säkra
repet och en tredje på att ledklättra.

   • Gemensamma mål – Teamets mål är
viktigare än det individuella målet. Till
exempel, medlemmarna i ett klättringslag
har en gemensam önskan om att nå
bergets topp tillsammans, inte som
individuella klättrare.

   • Förtroende för teamet – Team tror på att de
kan nå framgång.

Den andra delen av de gemensamma
värderingarna handlar om personlig dynamik.
   • Tilltro – Teamets medlemmar litar på att var

och en gör det som förväntas. Med andra ord
ser teamets medlemmar en kontinuitet i
beteenden. Inom bergklättring säkrar
klättringlagets medlemmar varandra och de
litar på att de sitter säkert, även om en
partner har säkrat repet.

   • Personlig förståelse – Teamets medlemmar
känner till individuella humör, önskningar
och personliga situationer så att de kan
se när en medlem i teamet är för mentalt
eller fysiskt utmattad för att kunna fortsätta
klättra.

Dessa fem värderingar är viktiga för att
teamet ska kunna klättra och nå toppen. 

Ingen medlem i teamet är viktigare än någon
annan. Och varje teammedlem gör skillnad. För
varje ny person som blir medlem i vårt team kan
vi hjälpa 30 människor genom hjälpinsatser.

STÄRK 
VÅRT TEAM 

GENOM ATT BJUDA IN FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
Lions Clubs International består av många team – klubbar, zoner, regioner,
distrikt, multipeldistrikt, distriktsguvernörsteam, det globala ledarskapsteamet,
det globala medlemsteamet, internationella styrelsemedlemmar, verkställande
tjänstemän, vår personal och många fler – som alla arbetar mot det
gemensamma målet att förbättra vår hjälp till andra.



Med enkel matematik
kommer 1 000 nya medlemmar
kunna påverka livet för 30 000. 

Vårt mål under vårt
hundraårsfirande är att varje
klubb ska bjuda in tre nya
medlemmar varje år och att
varje distrikt ska bilda en ny
klubb. Det är en blygsam
ökning på 5 procent –
cirka 138 000 nya medlemmar.
Men det betyder att vi kan
hjälpa ytterligare 4,1 miljoner
människor genom hjälpinsatser.

Det handlar inte om att ta
upp medlemmar för att öka
antalet medlemmar. Det
handlar om att ta upp
medlemmar för att tillgodose
de växande behoven i våra
samhällen.

 
  

      



Berg står aldrig ensamma. De är
sammankopplade i  bergskedjor såsom Alperna,
Anderna, Himalaya och ja - Appalacherna som
går genom mina hemtrakter i Tennessee.

Lions medlemmar är också
sammankopplade, genom hjälpinsatser,
kamratskap och genom något som vi varmt
kallar “Lionism”.

Lionmedlemmar runtom i världen kopplar
samman som aldrig förr via internet vilket har
förbättrat vår möjlighet att kommunicera.
Genom kommunikation i realtid har världen blivit
lite mindre, även om den bara uppfattas så.

Och mer än någonsin tidigare använder
Lions sociala medier för att nå ut till
allmänheten. 

Några klubbar experimenterar med
möten på internet och låter medlemmarna
delta på möten via Skype och telefonkonferenser.
Våra internationella tjänstemän har möjlighet
att tala till en samling lionmedlemmar i ett
land via Skype eller FaceTime samtidigt som
de fysiskt befinner sig i ett annat land för att
tala till andra medlemmar.

SAMMANKOPPLA
MITT BERG MED DITT



Det finns många sätt att
kommunicera elektroniskt och lika
många fördelar, vi når till exempel
en bredare och mer mångfaldig
publik.  Det är också ett bra sätt
att spara tid och pengar.

För att förbereda inför vårt hundraårsfirande
i Chicago 2017 har vår personal läst flera brev
som skrevs av Melvin Jones. Vår grundare
spenderade många timmar på att personligen

kontakta samhällen där det inte fanns några
lionklubbar, och de klubbar som fanns i
närheten. Hans brev inspirerade medlemmarna
och uppmuntrade dem att starta nya klubbar i
områden där behoven var stora. 

När vi planerar för framtiden kommer
internet att spela en mycket viktig roll. För
effektivitetens skull, av praktiska skäl och för
bildandet av nya klubbar måste man tro att
Melvin Jones skulle hålla med.

 



Långt efter att hundraårsfirandet har avslutats,
jublet har lagt sig och musiken har skruvats
ner en decibel eller två – kommer vi fortfarande
att ha många utmaningar framför oss under
det att Lions medlemmar fortsätter att utföra
hjälpinsatser för att göra världen till en bättre
plats. Det växande behovet av hjälpinsatser
runt om i världen kommer att utmana oss
att fortsätta.

Och vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta att
förutse nästa berg. Och vi måste bestiga var och
ett av dem. Människor litar på oss.

LCI Framåt är den strategiska
plan som har tagits fram för att
avsevärt utöka våra humanitära
hjälpinsatser, förbättra vår
nuvarande verksamhet och söka
efter nya sätt att förena människor
genom Lions hjälpinsatser. 

Ett av de främsta målen med LCI Framåt är
att förbättra livet för minst 200 miljoner
människor varje år – det är tredubbelt så många
människor som vi för närvarande hjälper.

NÄSTA BERG 
OCH DÄREFTER



Utöver detta vill vi bli den mest välkända
frivilligorganisationen i världen, samtidigt som vi
tillhandahåller service i världsklass till
klubbarna, distrikten och vår lionsfamilj, och
utvecklar nya och innovativa sätt att engagera
människor i Lions humanitära insatser.

De fyra strategiska fokusområdena är:
•     Förändra den allmänna opinionen

och förbättra kunskapen om vilka vi är
och vad vi gör

•     Förbättra servicepåverkan och fokus
•     Förbättra medlemsvärdet och nå

nya marknader
•     Sträva efter utmärkt klubb- och

distriktsverksamhet

När vi når framgång inom alla fyra
fokusområden kommer resultaten att vara:

1.    Aktivare och uthålligare samhällen där
humanitära behov tillgodoses på ett
effektivare sätt

2.    Ökat antal medlemmar och förbättrad
retention där majoriteten av klubbarna
årligen ökar antalet medlemmar och
utför fler hjälpinsatser

3.    Nya sätt för Lions att hjälpa
4.    En ökad kunskap om världens mest

välkända frivilligorganisation
Vi ser framemot ett betydelsefullt

tillkännagivande vid jubileets kongress i
Chicago 2017 när vi presenterar ett nytt globalt
fokusområde för humanitära hjälpinsatser – en
plattform som förenar och välkomnas av alla
lionmedlemmar och som kommer att vara
mycket uppskattad av allmänheten. Ett nytt berg
som vi, Lions medlemmar, kommer vara ivriga
att börja bestiga!

Vi kommer inte bara att fira vår lysande
historia utan vi kommer också att fira en ljus
framtid när vi samlas i Chicago!



Nya berg att bestiga. Nya utmaningar att ta
itu med. Nya mål att uppnå. Nya människor
att hjälpa. Nya medlemmar att välkomna.
Nya ledare som kan vägleda oss.

När vi firar 100 år av 
hjälpinsatser hyllar vi de
resultat som åstadkoms av de
lionmedlemmar som gick före
oss – som fastställde vår
princip om att alla behov ska
tillgodoses – som trampade
upp en stig längs med
bergsluttningarna för att
etablera vår organisation som
den globala ledaren gällande
humanitära hjälpinsatser.

Men vårt arbete är långt ifrån avslutat.
När en berömd bergsklättrare fick frågan
om varför han besteg ett berg i närheten
svarande han “för att nå toppen.” Världen
ser annorlunda ut från toppen av ett berg.
Utsikten på toppen visar ett helt annat
landskap –360 grader panoramautsikt. Från
toppen på ett berg kan man se byar och
städer, floder som ringlar sig igenom
dalarna - och ja, nästa topp att bestiga.

Vi vet inte ännu hur utsikten från den
toppen ser ut. Men vi vet att vi måste ta oss
dit. Vi vet att vi måste ta oss till nästa nivå
av hjälpinsatser och visa vägen för nästa
generation av lionmedlemmar.

Vi måste förbereda oss själva och
dem som kommer efter oss inför de
kommande 100 åren och inför det jubileum
där Lions Clubs International kommer att
fira 200 år. Jag ber dig att fortsätta resan
tillsammans med mig under det att vi
klättrar mot nya höjder.

UTSIKTEN

FRÅN TOPPEN


