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CEREMONI VID INTAGNING I LIONS CLUB RÅÅ 
 
Ceremonimästaren/  Ordf. medlemskommittén : 
Vi har idag glädjen att välkomna   XXXXXXX,  som ny medlem i Lions Club Råå, fadder är Lion 
XXXXXX.  
    
 Jag ber Er komma fram hit. 
 
På klubbens vägnar vill jag uttrycka vår glädje och stolthet över att Du accepterat inbjudan att bli medlem i 
vår klubb och därmed i Lions International. 
 
Du blir i dag med i världens största och mest aktiva organisation av serviceklubbar. 
 
Vi tror, att Du kommer att bli en god Lions-medlem och att Ditt medlemskap blir till fördel  
både för Dig själv och för Lionismen. 
 
Vårt motto är ”Vi tjäna” och det gäller både på det lokala, nationella och internationella planet. 
 
Inför Din intagning i Lions Club Råå föredrar jag nu Lions syften: 
 
         att skapa och underhålla en anda av samförstånd mellan jordens folk 
         att befrämja en god samhällsanda hos alla medborgare 
         att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd 
         att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse 
         att utgöra ett forum där frågor av allmängiltigt intresse må fritt och allsidig diskuteras; 
               dock skall klubbarna i politiskt och religöst hänseende vara fullt neutrala 
         att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla i samhället, såväl i yrkes- och affärsliv som          
               i offentlig verksamhet 
         att värna om miljön, samt främja kulturella och kreativa verksamheter. 
Jag ber nu Lion President att ta in Dig som medlem. 
(ALLA STÅR UPP). 
 
Lion President: 
Önskar Du XXXXX XXX ingå som medlem i Lions Club Råå.    ( ..........) 
 
Eftersom Du nu uttryckt Din önskan att bli medlem i vår klubb och därmed också i Lions International, vill 
jag påminna Dig om vad detta betyder: 
 
 att aktivt deltaga i klubbens alla funktioner 
 att följa Lions etik efter bästa förmåga 
 att regelbundet närvara vid möten 
 att acceptera uppdrag som lämnas Dig. 
Du är nu medlem i Lions Club Råå.  
Din fadder kommer nu att fästa Lions emblem på Ditt rockslag såsom tecken på detta medlemskap. 
(FADDERN FÄSTER MÄRKET). 
 
Bär alltid detta medlemsmärke och bär det med stolthet. jag ber att få önska Dig välkommen i Lions 
International. 
(APPLÅD) 


