Lions Historie

Medlemsskab
Det at være medlem af en Lions Club i Danmark er en farverig og mangesidet oplevelse.
Lions klubberne i Danmark samler penge ind ved mange forskellige aktiviteter som f.eks
kræmmermarkeder, lotterier, kunstudstillnger, vinmesser, cykelløb, bingo m.m.
De indsamlede midler går ubeskåret til at financere utallige programmer, som f. eks
ungdomsudveklsing, hjælp til u landende, lions kamp mod blindhed, katastofehjælp,
progammer for Holdning og Handling for unge mennesker, ungdomsudvklsing,
ungdomslejre m.m

Lidt historie
Lions Club International blev stiftet i 1917 i Dallas, Texas. Siden bredte orgaisationen sig
til næsten alle verdensdele, hvor den i dag er repræsenteret i 208 lande eller landområder
med 1,35 millioner medlemmer. Lions motto:
We serve - vi hjælper
er ens overalt i verden, men hvert land kan indenfor rammerne af de internationale love og
vedtægter tilpasse deres eget virke efter de lokale tradioner og skikke.
Oprindelig udsprang Lions af en frokostklub i Chicago i 1917, hvor forretningsforbindelser
mødtes og spiste frokost. Tiden var præget af mangel og fattigdom, så Lions grundlægger,
forsikringsagenten Melvin Jones (billedet ovenfor) fik den lyse ide: "Hvorfor ikke mødes og
hjælpe andre der ikke har det så godt". Sådan startede Lions

Lions Danmark
Lions kom til Danmark i 1950`erne. På det tidspunkt var der allerde klubber i mange lande,
også i Sverige, som kom til at stå fadder til Lions Danmark. Fra København bredte Lions
sig til de større provinsbyer, og i dag har mange byer og kommuer en Lions Club. Lions
Club Danmark tager udgangspunkt i Lions Club Internationals love, men er en dansk
orgsnisation.
Lions Club Danmark har på et enkelt år formået at donere 45 millioner kr. til det
internationale, nationale og lokale hjælpearbejde. Lions Club Danmark har siden starten
doneret over 1 milliard kr. Vi gør en forskel ud fra devisen:
1 krone ind er lig 1 krone ud.
Der anvendes ikke indsamlede midler til administration
H.K.H Prins Henrik er protektor for Lions Club Danmark og uddeler hvert år Lions Prisen.

