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Oavsett omständigheterna, om det finns ett behov finns det lionklubbar som tillgodoser behoven. Antalet specialklubbar 

växer snabbt och är ett alternativ till traditionella klubbar och de attraherar nya medlemmar med gemensamma 

intressen. 

 

Till skillnad från traditionella klubbar, som attraherar människor från olika delar i samhället, sammanför specialklubbar 

människor som har gemensamma intressen eller liknande förutsättningar. Vissa klubbar fokuserar på att hjälpa 

människor med diabetes. Andra klubbar fokuserar på olika yrkesgrupper, till exempel lärare eller poliser. Grupper som 

sammanträffar regelbundet kan nu hjälpa till i samhället tillsammans med andra som redan har ett gemensamt intresse i 

Lions specialklubbar. 

 

Det finns klubbar för krigsveteraner, miljökämpar, snöskoterintresserade, yrkeskvinnor och människor med gemensam 

kulturell bakgrund. Det finns en klubb för sällskapsdans i Hawaii. Det finns cyberklubbar som sammanträffar och 

genomför möten på nätet tillsammans med medlemmar från hela världen. 

 

Lions har bildat specialklubbar i decennier. Lions Club Anchorage Benton Bay Athletic i Anchorage, Alaska, USA, 

bildades in 1984 för att stödja universitetsidrott och ungdomsidrott. Tillväxten av specialklubbar har accelererat under 

senare år, tack vare anpassning till dagens samhälle och människors begränsade fritid. Specialklubbar erbjuder ett 

flexibelt format som gör att Lions kan tillfredsställa dagens frivilliga på de sätt som passar deras föränderliga livsstilar. 

 

På samma sätt som alla nya klubbar måste även specialklubbar ha en befintlig klubb som fadder och gå igenom 

charterprocessen. På samma sätt som Lions i hela världen samlas medlemmarna för att genomföra serviceprojekt och 

hjälpa andra, men ofta är projekten inom medlemmarnas specialområde. 

 

Lions Club El Paso Executive Women’s Lions Club i Texas, USA, erbjuder mentorskap och datautbildning  

till unga kvinnor som inte har tillgång till det.  

 

I Middletown, Virginia, USA, har en grupp grundskolelärare, som var oroade över att många  

barn missade förskolan, bildat Lions Club Middletown Children First. Klubben hjälper barn  

i åldern 3-5 år att förbereda sig inför och bli framgångsrika i förskolan. Klubbens lektioner  

för de små barnen har gjort stor skillnad i barnens förberedelser. Chrissie Sison är förälder  

och hon sa att hennes dotter ”verkligen gillade varje minut” av lektionerna med Lions och  

att tack vare Lions ”älskar Annalise skolan”. 

 

 

 

Lions Club Fairbanks Snowmobile Fun i 

Alaska, USA, ordnar roliga evenemang för 

familjer genom snöskotertävlingar för barn. 

Medlemmar i Lions Club San Francisco 

Veterans delar gemensamma band i insatser för 

sitt land och för sitt lokalsamhälle. 
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