
Sätt att

fira!
I 100 år har Lions medlemmar hjälpt samhällen runtom i världen och förbättrat
livet för miljontals människor. Det är något att fira! 

Nedan finner du idéer på hur du kan ha kul med din klubb och berätta för ditt
samhälle att du är en stolt lionmedlem. Välj något från listan eller fira Lions 
hundraårsjubileum på ert eget sätt!

LEDA GENOM HJÄLPINSATSER
 1. Anordna en turnering och donera intäkterna till LCIF

 2. Samla ihop 100 personer att hjälpa till med ett hjälpprojekt och ge dem jubileumströjor, knappmärken
eller hattar

 3. Anordna ett dansmaraton för jubileet för att finansera ert nästa hjälpprojekt 

 4. Sätt i hop en kokbok med 100 recept och donera intäkterna till ett lokalt soppkök

 5. Anordna en distriktsomfattande baktävling för att se vem som kan baka den bästa 100-årstårtan 

 6. Anordna en karaokekväll med leomedlemmarna eller en annan ungdomsgrupp. Vinnaren väljer nästa
hjälpprojekt

 7. Dela ut solglasögon med UV-skydd vid nästa synundersökningsevenemang

 8. Plantera träd eller starta en koloniträdgård och ge den namnet Melvin Jones eller namnet på klubbens
grundare

 9. Dela ut måltider till behövande och inkludera en speciell jubileumsgåva

10. Planera att hjälpa till vid den 100:e internationella kongressen 2017 och lär känna nya vänner 
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BJUD IN FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
 1. Anordna en lunch för att fira med lokala samhällsledare 

 2. Ladda hem hundraårsjubileets grafiska material och främja ert nästa hjälpprojekt på 100 platser

 3. Bjud in personer på hemorten att delta i en Lions jubileumsfest, överväg ett 1917-tema eller 2117-tema

 4. Bjud in 100 potentiella medlemmar till ert nästa hjälpprojekt

 5. Ge 100 anledningar till att bli medlem i Lions via era sociala medier

 6. Be att det lokala idrottslaget marknadsför Lions på den stora skärmen

 7. Visa att ni är stolta över vårt hundraårsjubileum med hjälp av de senaste kläderna, muggarna, väskorna
och andra fina varor från Club Supplies

 8. Uppdatera klubbens marknadsföringsmaterial med loggan för hundraårsjubileet 

 9. Fyll era sociala medier och nyhetsbrev med berörande berättelser från Lions100.org

10. Bjud in familjerna till de som grundat klubben när ni hedrar dem vid ett kommande evenemang 

KONTAKT MED DET LOKALA SAMHÄLLET
 1. Ha en paradvagn med temat Lions hundraårsjubileum

 2. Anordna ett födelsedagskalas för barn vid ett härbärge eller ett sjukhus

 3. Berätta om alla de sätt på vilka klubben har gjort en insats på er hemort

 4. Samla in växelpengar vid ett samhällsevenemang och använd intäkterna för att finansiera ett bestående 
projekt

 5. Skänk 100 böcker till ett lokalt bibliotek och stå värd för ett pyjamasparty på biblioteket för att fira

 6. Anordna en auktion och auktionera ut 100 saker från lokala företag

 7. Skapa en väggmålning med temat Lions hundraårsjubileum 

 8. Anordna en frågesport med frågor om de senaste 100 åren

 9. Packa 100 ryggsäckar till behövande barn och inkludera en Lionspresent

10. Skapa och gräv ner en jubileumstidskapsel  

Berätta om ert hundraårsfirande med hashtaggen #Lions100 och skicka dina bilder och beskrivningar till 
CentennialMembership@lionsclubs.org


