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Mer än 20 000 lionmedlemmar stormar in i  HONOLULU, HI, USA, 26 - 30 

juni 

 

Oak Brook, Illinois, USA, 1 juni 2015 — Mer än 20 000 medlemmar i Lions Clubs International 

och deras familjer kommer att samlas i Honolulu, Hawaii, USA för att delta i Lions 98:e 

internationella kongress. Kongressevenemangen pågår från fredag 26 juni till tisdag 30 juni i 

Hawaii Convention Center (HCC).   

Bland höjdpunkterna under kongressen kan nämnas: 

 En färgsprakande parad med 10 000 lionmedlemmar från över 120 länder och geografiska 

områden, många i folkdräkt, samt orkestrar och färgglada paradvagnar. Paraden startar 

klockan 09:00 lördagen den 27 juni och hålls i centrala Honolulu på Kalakaua Avenue i 

Waikiki-distriktet. Paradvägen är cirka 1,6 km (1 5 km lång. 

 Presentation av de unga vinnarna i Lions 27:e internationella fredsaffischtävling och 

uppsatstävlingen Vår värld, vår framtid för blinda elever och elever med nedsatt syn.  

 En färgsprakande flaggceremoni med flaggor från Lions alla länder runtom i världen på 

söndag 28 juni. 

 Lions humanitära utmärkelse 2015, organisationens främsta utmärkelse, överlämnas till 

Carolyn Miles, VD och högsta chef för Rädda Barnen, tisdagen den 30 juni. Utmärkelsen 

innefattar ett anslag på USD 250 000 från Lions Clubs International Foundation för fortsatta 



 

 

humanitära aktiviteter. Tidigare mottagare av utmärkelsen är bland andra kompositör, sångare 

och låtskrivare David Foster, USA:s tidigare president Jimmy Carter och Moder Teresa. 

 Val av Dr. Jitsuhiro Yamada från Minokamo, Gifu, Japan, som 2015 - 2016 års president för 

Lions Clubs International på tisdagen den 30 juni.  

Leder kongressen gör 2014 - 2015 års internationella president Joseph Preston, från Dewey, 

Arizona, USA. President Preston har lett organisationen under första året för Lions 

Hundraårsjubileets hjälputmaning att hjälpa 100 miljoner människor genom servicekampanjer 

som hjälper ungdomar, syn, hungersnöd och miljö. 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,4 miljoner 

medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i mer än 200 länder och geografiska 

områden runtom i världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett 

ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära 

projekt.  För mer information om Lions Clubs International, besök www.lionsclubs.org. 

### 

Information till media:  Presskort för evenemang kommer att finnas på Convention Operations 

Office på Hawaii Convention Center. Inga evenemang på HCC är öppna för allmänheten. För 

mer information om kongressevenemang, besök facebook.com/lcicon.  
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