Newswire
I den här månadens Newswire kan du se vad som väntar deltagarna i LCICon Chicago, lära dig mer om
fototävlingen på sociala media #LionsPassThePlate, hitta resurser för att engagera ungdomar på din
hemort och få idéer för ert födelsedagsfirande av Lions Clubs International den 7 juni!

LCICon Chicago – Rundturer på Lions huvudkontor
och förstapristeckningarna
LCI:s personal på huvudkontoret är redo att välkomna dig till Oak
Brook! Se var Lions globala program tas fram, titta in i vårt galleri med
fredsaffischer och ta bilder av den japanska trädgården! Audio-guiden
för rundturen på huvudkontoret stödjer alla LCI:s officiella språk.
Många rundturer är redan utsålda så boka din guidade (transport finns)
eller enskilda (inget transportbehov) rundtur i dag. Andra rundturer
som finns i Chicago är en resa till Mount Hope-kyrkogården för besök
till Melvin Jones gravplats, lunch- och middagskryssningar, rabatterade
shoppingturer till outlets med mera. Boka din rundtur online.
Alla vuxna betalande kongressdeltagare får en lott i sitt registreringspaket och kan vinna fina priser, såsom
en ny Harley Davidson motorcykel, en betald resa för två till 2018 års kongress i Las Vegas med mera.
Planera att delta i plenarsessioner så kan du vinna!
Följ LCICon på Facebook för fler uppdateringar!

Ta in nya medlemmar den 7 juni 2017!
Lions Clubs International föddes den 7 juni 2017. Det finns många sätt för er klubb att fira denna
historiska dag! Ta in nya medlemmar under en särskild födelsedagsceremoni. Anordna en praktisk
serviceaktivitet med vänner, familj och hemortens ledare. Planera en bandklippningsceremoni för ert
projekt för Lions arv. Eller spela in en kort video när klubben sjunger ”Ja må den leva” och lägg ut den på
Instagram med hashtaggen #Lions100bday. Det här är en möjlighet som bara händer en gång i livet att
kunna fira Lions 100 år med humanitär service! Ta reda på hur du kan fira på Lions100.org.

Pass the Plate för hälsosamma matvanor, Bli målad
in i Chicagos historia!
Kan du inte delta i kongressen i Chicago men vill ändå delta i firandet?
Delta i fototävlingen Pass the Plate på sociala media! Lägg upp foton på
Facebook, Twitter och Instagram på lion- och leomedlemmar som ger
hungriga mat, serverar nyttig mat, planterar i parker på hemorten med
mera med hashtaggen #LionsPassThePlate. Vinnande foto blir målat på
en graffitivägg i Chicago under jubileumsfirandet på årets
kongress! Läs de officiella tävlingsreglerna.

Låt ungdomar göra sig hörda på hemorten
Ungdomars engagemang är en hörnsten i vårt globala servicenät och ett av de bästa sätten att hjälpa oss
nå målet att hjälpa 200 miljoner människor per år. Engagera er klubb genom att låta ungdomar göra sig
hörda i era serviceaktiviteter. Inbjud dem att hjälpa till att hitta unika problem som ni har på hemorten
och samarbeta med lokala ungdomsorganisationer och skolor för att lösa dessa problem.
Besök Lions webbplats och läs om våra populära ungdomsprogram som leoklubbar,
fredsaffischtävlingen, ungdomsläger och ungdomsutbyte och Lions Quest, samt lär dig mer om ungdomars
engagemang. Hur du än väljer att engagera dig, se till att få med ungdomar i er servicestrategi i dag!

LIONS QUARTERLY

HÖJDPUNKTER
Lions blogg
Håll dig uppdaterad om Lions program och
historier från hela världen.
Digitaltidningen LION
Tidningen LION (huvudkontorets utgåva)
finns online med ytterligare material, videor
och länkar.

EVENEMANG
Cross var tre år när has syn räddades genom en
synundersökning av Colorado Lions KidSight. Läs om
hur liv har förändrats.

TÄVLINGAR

#LCICon Chicago
30 juni – 4 juli 2017

Evenemangskalender

Fredsaffischtävlingen
Temat för 2017 - 2018 är ”Fredens framtid”.

Ta del av kommande Lions-evenemang som
klubben kan delta i lokalt.
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