
Med vikinger i vesterveg
Langesund RK på besøk hos Braids RC Edinburgh, Skottland 
26.-29.april 2018



Det startet i Birmingham i 2015

«I can be your
international
partner»



Og i 2018 var 5 par fra Langesund RK på farten



Alltid moro når rotarianere er på tur.



Praktfulle bygninger – godt vær



Edinburgh Castle . Military tattoo arrangeres på 
plassen foran slottet



Kilt og sekkepipe = Skottland



Flott by – utsikt fra slottet



Herlig velkomst hos Braids Rotary klubb – google 
er fine greier…



Noen av dem vi møtte

Trivelig gjeng! Uformell – aktiv - gjestfrie



God mat og særdeles hyggelig vertskap



President Colin og til høyre innkommende 
president og vår kontaktperson Rosie



Gaver og takk (Paul t.h. skal være president 
samtidig som Espen)



Braids bruker lite av vimpler, men fikk en fra 
Langesund + flagg og litt annet småtteri☺



Lørdag  var det tur til Rosslyn Chapel

En guide i særklasse, og vi ante 
mystikken fra Da Vinci koden i 

veggene



Ingen bilder inne 



Braids Rotary klubb

• Rotary Club of Braids, Edinburgh has a well earned reputation as a 
friendly and progressive Club where the emphasis is on fellowship 
and enjoyment in all we do.

• ur Club has a very enjoyable and varied programme of 
entertainment and activities, including

• Golf, Curling, Bridge, Dinners and Burns Suppers, Visits to local 
attractions.

• At our lunchtime meetings members (and guests) enjoy a 
comprehensive and engaging programme of speakers and 
projects

• But it’s not just about enjoying ourselves, we also have a serious 
side that is just as important.



Braids RK

• Lunsjmøter ca 50 medl. sosial klubb med humanitært 
engasjement

• Støtter mange lokale og internasjonale prosjekter

• Jobber aktivt for å få inn penger

• Har RYLA deltaker hvert år

• Har hatt mange studenter ute (Georgia mm)

• Uformell – president bruker sjelden kjede

• Hele  regnskapet ligger åpent på nettet



Kreative, men sindig 

• Lager ting og selger for å få inn penger

• Har juleslede hvert år

• Tanker mot prosjekt i sør-Afrika!!!

• Støtter barn på sykehus, UNICEF m/ulltepper til Syria, 
autismeprosjekt, kreftforeningen, unge golfere etc etc



Know Your Blood Pressure Day 2018



Veien videre – hva synes du?

• Invitere en liten gruppe hit for å bli bedre kjent? Bo privat?
– «smi mens jernet er varmt»

• Tenke felles prosjekter
– Lokale og internasjonale

• Lære og få ideer av hverandre (hvordan gjør dere….) 

• Hva tenker Langesund RK?
– Hva kan vi tilføre et slikt samarbeid? 

• Hygge og nytte?
– Whiskytur? Military tattoo?


