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Kunskapsfrågor om Lions: Då och Nu 

1. Vilket år hölls Lions Clubs Internationals första internationella kongress? 
a) 1912  b) 1917 c) 1922 

 
2. Sätt en ring om det svar som du tror motsvarar dagens siffror för Lions Clubs 

International. 
a) 29.000 klubbar med 1,100.000 medlemmar i över 130 länder och geografiska områden. 

b) 39.000 klubbar med 1.200.000 medlemmar i over 165 länder och geografiska områden.                      

c) 44.000 klubbar med 1.300.000 medlemmar i over 195 länder och geografiska områden. 
 

3. Tidningen The Lion gavs ut första gången 1918. Hur många språk trycks den 
på idag?     
a) 11   b) 15  c) 22 

 
4. En lionmedlem kan transfereras till vilken annan klubb som helst i världen 

förutsatt att han eller hon blir godkänd av den nya klubben. 
a) Rätt   b) Fel 

 
5. Eftersom en lionklubb måste följa Lions internationella stadgar och 

arbetsordning kan den inte anta egna stadgar för sina lokala behov.                                   
a) Rätt   b) Fel 

 
6. Vilket projektprogram är Lions främsta åtagande?             

a) Sight First  b) Ungdomsutbyte   c) Lions-Quest 
 

7. Större delen av Lions distrikt består av minst 35 klubbar och 1.250 
medlemmar.             
a) Rätt   b) Fel 

 
8. I vilket land bildades den första klubben utanför USA?                    

a) Mexiko  b) Kanada  c) England 
 

9. I vilket land bildades den första klubben utanför Nordamerika?        
a) Kina   b) England  c) Brasilien 
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10.   Ett multipeldistrikt    
a) är ett ovanligt stort distrikt. 
b) är ett distrikt som sträcker sig over flera länder.         
c) består av två eller flera deldistrikt.  

 
11.  Insamlade aktivitetsmedel kan användas till att bekosta en lionmedlems resa 

till internationella kongressen.                       
a) Rätt   b) Fel 
 

12.  Vilket år ändrades de internationella stadgarna så att kvinnor kan bli 
medlemmar på samma villkor som män?                                  
a) 1967  b) 1978  c) 1987 

 
13.   En Leoklubbs främsta uppgift är:    

a) Att lära ungdomar att ta ansvar både nationellt och internationellt. 
b) Att stödja lionklubbarnas arbete. 
c) Att vara en träffpunkt för ungdomars trivsel och rekreation. 

 
14.   Lions internationella huvudkontor ligger i  _________________________. 
 
15.   Lions Clubs Internationals officiella färger är  _________ och ____________? 
 
16.   De två lejonen i Lions emblem blickar symboliskt   __________________. 

17.   Fyll i det ord som fattas i vår slogan:   
 “Frihet, _____________, Vår nations trygghet” 

 
18.   Lions Clubs Internationals motto är________________________. 

 

SVAR    
 

1b  2c  3c  4a  5b  6a  7a  8b  9b  10c  11b  12c  13a 
14 OakBrook, Illinois USA  15 guld och purpur  16 bakåt och framåt 
17 kunskap  18 “We Serve-Vi tjäna” 
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