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	Body_Copy_1: Närhelst Lions medlemmar hjälper till blir problemen mindre och samhället blir bättre. Det beror på att vi hjälper till där hjälp behövs, både lokalt och runtom i världen, med oöverträffad integritet och energi. Vi är en av de effektivaste serviceklubborganisationerna. Vi ser till att jobbet blir gjort. Överallt där vi utför hjälpinsatser skapar vi nya vänskapsband med barn som behöver skolböcker, pensionärer som behöver transport och människor vi kanske aldrig har träffat.Vi leds av engagerade och hängivna frivilliga ledare från hela världen och vi stöttas av Lions Clubs International Foundation (LCIF), vår stiftelse som hjälper till att finansiera Lions humanitära projekt.
	Body_Copy_2: Just nu förbättrar Lions samhällen runtom i världen. Vi träffas för att planera lokala projekt. Vi sponsrar internationellt ungdomsutbyte. Vi ordnar rent dricksvatten i avlägset belägna byar. Vi bygger. Vi delar med oss. Vi reparerar och vi har roligt när vi gör det!Det finns många skäl till att bli medlem. Som medlem kommer du att:• Hjälpa din hemort                    • Lära dig nya färdigheter • Göra en skillnad i människors liv, både   lokalt och internationellt • Lära dig att bli en ledare och leda en   respekterad organisation • Bilda nätverk med människor på din   hemort och runtom i världen • Skapa ny energi i ditt liv och ha roligtDu kommer att växa både privat och i yrkeslivet samt du kommer veta att det du gör är givande och uppskattat.Lions är grupper av serviceintresserade män och kvinnor som är engagerade i att förbättra sina respektive hemorter. Vi är yngre, äldre och barnfamiljer. Att bli lionmedlem innebär att du blir en aktiv frivillig, en medlem i en respekterad internationell organisation, en ledare på din hemort och en vän till människor i nöd. För att bli medlem måste du vara myndig, ha god moral och gott rykte på din hemort.
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