Vad kostar det i tid och i pengar
att vara medlem?
De flesta lionklubbar sammanträder en eller
två gånger per månad. Eftersom du kommer att
göra frivilliginsatser med din familj innebär det
att du kommer att tillbringa tid tillsammans
med dina barn, föräldrar, syskon eller andra
familjemedlemmar.

Din

Du kan engagera dig så mycket som du önskar
och som du har tid med.
Medlemmarna betalar en inträdesavgift och en
låg årlig avgift. Lions är den första frivilligorganisation som erbjuder lägre medlemsavgift för
familjer. Mer information finns på Lions Clubs
International webbplats. Personer som inte är
myndiga kan inte bli lionmedlemmar, men familjer
kan välkomna dem och genomföra speciella
aktiviteter för barn.

Hur kan min familj gå med i en lionklubb?
Klubbarna söker alltid efter människor som vill
göra en skillnad i samhället. Kontakta en lokal lionklubb eller berätta för en medlem att du vill delta i
ett klubbmöte eller hjälpa till med ett hjälpprojekt
för att lära dig mer.
Din familj och dina vänner som har gemensamma
intressen och som vill göra hjälpinsatser kan även
starta en ny lionklubb. En ny klubb kan startas på
arbetsplatsen eller av en grupp med ett specialintresse, till exempel av familjer med skolbarn eller
som är involverade i sport eller musik. Om du eller
dina vänner har föräldrar som bor på ett pensionärshem kan en klubb startas även där, vilket är ett
utmärkt sätt att föra samman olika generationer
och att hjälpa andra.

Hur kan min familj lära sig mer?
Besök Lions Clubs International webbplats
www.lionsclubs.org. Där kan du läsa om medlemmarnas humanitära insatser runtom i världen, lära
dig mer om hur man startar en klubb och finna en
klubb nära dig.

Genom att göra FRIVILLIGINSATSER i en lionklubb
kan din familj förbättra livet för andra samtidigt som
ni berikar era liv. Ni kan GÖRA EN SKILLNAD för
människor på hemorten och för människor runtom i
världen och få minnen som kommer att vara HELA
LIVET.
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Familjer som gör frivilliginsatser
tillsammans växer

Söker du efter ROLIGA och nya sätt att
tillbringa tid tillsammans med din
familj?
Skulle du vilja samarbeta med
FAMILJEMEDLEMMAR och
vänner för att bygga en lekplats, städa upp längsmed

tillsammans.
Varför göra frivilliginsatser
i en lionklubb?
Din familj kan uträtta mycket mer när ni
samarbetar med andra människor jämfört med att göra det själva.
Lionklubbarna erbjuder ett antal hjälpprojekt som du kan delta i eller du kan
samarbeta med andra medlemmar för
att utveckla nya program som intresserar er.

en strand eller samla in mat
till behövande?

Vilka är Lions?

Vill du visa dina barn den

Dagens medlemmar är män, kvinnor
och familjer som har roligt när de gör
insatser tillsammans och delar tillfredsställelsen av att hjälpa andra.

stora betydelsen av
FRIVILLIGINSATSER och
att hjälpa andra?
Är du intresserad av att samarbeta med andra familjer och
FÖRBÄTTRA området där du bor eller tillhandahålla medicin för att rädda synen bland barn i
Afrika?
Om du vill det kan du och din familj bli medlem i
en lokal lionklubb för att göra en skillnad på din
HEMORT och runtom i världen.

Lions är ett nätverk av 1,3 miljoner
människor i mer än 200 länder och geografiska områden runtom i världen som
samarbetar för att förbättra vår värld.

Vad kan min familj göra som medlemmar?
Era insatser är beroende av behoven på din
hemort och vad som intresserar medlemmarna.
Din familj kan:
• Informera om säkerhet när man cyklar eller
återvinning i samhället
• Delta i Lions ungdomsutbytesprogram och
träffa medlemmar från andra länder vid de
internationella kongresserna
• Plantera träd i en park eller sköta en trädgård
vid ett pensionärshem
• Uppmuntra skolbarn att lära sig mer om
fred genom att delta i Lions internationella
fredsaffischtävling
• Hjälpa ungdomar att utveckla sina färdigheter
och positiva värderingar genom Lions Questprogrammet
• Starta en leoklubb, en klubb för unga människor, i den lokala skolan och ge dem möjlighet till att göra hjälpinsatser
• Samla in begagnade glasögon som kan återvinnnas och distribueras till människor i nöd
eller samla in mobiltelefoner som kan
återvinnas.

