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Hur länge har du varit medlem i Lions?  
Jag har varit medlem i Lions i nio år.  
 
  
Vad har gjort dig mest stolt över att vara medlem i Lions? 
Jag är mest stolt över de tillfällen när vi kunde se hur vi hjälpte människor. Det är också roligt och fin 
kamratskap med de andra medlemmarna när vi har genomfört dessa projekt. 
 
Hur har du haft nytta av att vara medlem i Lions? 
Var och en upplever blindhet på olika sätt. I mitt fall blev blindheten en stor förändring i livet när jag var 55 år. 
Jag hade varit mycket aktiv i hela mitt liv och blindheten gjorde att jag undrade över vad jag skulle kunna 
fortsätta att göra. Jag fick mycket hjälp från flera olika håll, bland annat USA:s departement för veteraner. När 
allt började fungera igen hade jag ett brinnande intresse av att hjälpa andra. Lions Clubs International gav mig 
möjlighet att göra detta på ett sätt som gör en stor skillnad i människors liv. Lions har hjälpt mig att känna att 
jag är en fullt fungerande människa igen.  
 
Hur bildades din klubb? 
Hösten 2016 var det flera blinda medlemmar som insåg att det fanns brister i servicen för dem som var blinda 
eller hade nedsatt syn. Vi upptäckte att många människor som var blinda eller hade nedsatt syn inte kunde 
delta i många aktiviteter på grund av brist på transporter. Vi är en specialklubb, cyberklubb och klubbfilial som 
hjälper dem som är blinda eller har nedsatt syn. Vi genomförde telefonmöten två gånger i månaden samt höll 
kontakten via e-post, sms, webbsidor och Dropbox. 
 
Vad skulle du säga till dem som är intresserade av att bli medlemmar? 
Jag skulle säga att Lions Clubs International är den bästa hjälporganisationen i världen och hur jag personligen 
har sett den skillnad organisationen gör i människors liv. Jag skulle dessutom säga att 100 % av de pengar vi 
samlar in från allmänheten går till serviceprojekt och att inga insamlade medel kan gå till medlemmar samt att 
vi har roligt och fin kamratskap när vi hjälper andra. Det spelar ingen roll var man bor, allt man behöver göra är 
att hitta en klubb och genast har man vänner. 
 
Vad är det viktigaste du har lärt dig under livets resa? 
Det allra viktigaste jag har lärt mig är att man väljer själv om man vill vara glad eller  
inte och att det bästa sättet att vara glad är att fokusera på vad man kan göra, inte  
på vad man inte kan göra. 
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