Lionklubbar passar din livsstil
Lions Clubs International erbjuder möjligheter som
passar dig och din livsstil. Oavsett om du vill bidra med
en hjälpande hand eller inta en ledarroll har Lions ett
alternativ för dig.
När du är ett lion får du möjlighet att hjälpa till att förändra
liv och du kan ställa upp så mycket du vill och efter vad
ditt schema ger dig möjlighet till.
En klubbs tidsåtagande beror huvudsakligen på
de serviceaktiviteter de påtar sig. Flertalet klubbar
träffas en eller två gånger per månad för att planera
projekt, tillhandahålla samhällsservice och utföra
klubbens ålägganden.

Lionklubbar erbjuder nya
upplevelser
Är du intresserad av att hjälpa andra och att träffa nya
människor? Som lionmedlem kommer du att:
• Använda din talang och ha en inverkan både lokalt
och runt om i världen
• Utveckla nya färdigheter
• Klara direkta utmaningar
• Odla vänskapsrelationer
• Upptäcka mer om dig själv
Frivilligarbete hjälper inte bara dem som behöver det, utan
ger dig även en känsla av stolthet och av att ha presterat
som kommer djupt inifrån.
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Lions
Gör en skillnad

·· verallt
Varje dag, o

Lions hjälper till där det behövs hjälp — i våra samhällen och runt om i världen.

Så här blir du medlem

Medlemsförmåner
Det finns många skäl till att bli
medlem. Som lionmedlem kommer du att:
• Hjälpa ditt samhälle och tillgodogöra dig
värdefulla färdigheter
• Påverka människors liv, både lokalt
och internationellt

Medlemskap i en lionklubb sker enligt inbjudan. Gör så här
om du skulle vara intresserad av att bjudas in att gå med i
en befintlig lionklubb:
• Gå till Bli medlem i Lions på vår webbplats eller
använd Hitta en klubb för att hitta information om
klubbar i ditt område.
• Lämna in blanketten nedan till din lokala lionklubb
personligen eller via post.
• Kontakt Lions Clubs Internationals huvudkontor på
newmemberinquiry@lionsclubs.org.

• Lära dig att vara en ledare och leda en
respekterad organisation
• Bilda nätverk med män och kvinnor i ditt samhälle
och med lionmedlemmar över hela världen.
• Skapa ny energi i ditt liv och ha roligt

Vilka är Lions?
Lions tillgodoser behov både lokalt och ute i världen. De 1,35
miljoner lionmedlemmarna i 206 länder och geografiska
områden är olika på många sätt, men vi delar en central tro —
samhället blir vad vi gör det till.

Lions tjäna
Även om Lions är mest känt för sina framgångsrika initiativ
inom synhälsa är lionmedlemmarnas hjälpinsatser lika
allsidiga som våra medlemmar. Lions utför frivilligarbete
för många olika typer av projekt - värna om miljön,
förse de hungriga med mat och att bistå pensionärer
och handikappade.

Lions gör en skillnad
LCIF (Lions Clubs International Foundation), den officiella
välgörenhetsorganisationen inom Lions Clubs International,
stödjer lionmedlemmarnas hängivna insatser genom att
tillhandahålla anslagsmedel för sina lokala och globala
humanitära insatser. Tillsammans arbetar Lions och LCIF
aktivt på att utrota blindhet, stödja ungdom, tillhandahålla
katastrofhjälp och ta itu med humanitära behov.
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Du kommer att växa som person, både privat och i
yrket och du kommer att veta att det du gör är berikande
och uppskattat.

Intresseformulär för
medlemskap i lionklubb
Jag är intresserad av mer information om
lionmedlemskap. Kontakta mig
med information om er klubb.

______________________________________________
Namn
______________________________________________
Adress
______________________________________________
Postnummer Ort Land
______________________________________________
Telefon
____________________________________
E-post
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