
 

 

                KKAALLAAMMUUNNDDAA  DDIISSTTRRIICCTTSS  BBRRAANNCCHH  IINNCC  

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ##221122  IINN  TTHHEE  YYEEAARR  22002200  

            MMoossttllyy  aabboouutt  uuss  wwiitthh  aa  sspprriinnkklliinngg  ooff  NNSSAA  nneewwss  wwhheenn  ssppaaccee  ppeerrmmiittss  
  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

GGrraaeemmee  PPiiggggootttt::  PPrreessiiddeenntt//EEddiittoorr    00441188  110099  665566  JJooyyccee  EEvveerrttoonn::  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr    66225522  77113355  

••  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ––  ppoossiittiioonn  vvaaccaanntt  ••  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzeerr  ––  ppoossiittiioonn  vvaaccaanntt  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy  99229933  22000011  ••  GGuueesstt  SSppeeaakkeerr  CCoooorrddiinnaattoorr    --  ppoossiittiioonn  vvaaccaanntt  

PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr::  TTrreeaassuurreerr  99229933  11111133  
  

  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  ––  TTUUEESSDDAAYY  1111  AAUUGGUUSSTT,,  1100  AAMM  aatt  KKaallaammuunnddaa  CCooCC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRooaadd  

      LLeessmmuurrddiiee    

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR  ––  NNiiggeell  DDiicckkiinnssoonn,,  llooccaall  pprrooffeessssiioonnaall  aaccttoorr  pprreesseennttiinngg  uuss  ttrraaddiittiioonnaall    

      ssttoorriieess  ffrroomm  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  

  

hhiillsstt  wwee  iinn  WWeesstteerrnn  AAuussttrraalliiaa  aarree  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  oouutt  ooff  tthhee  CCoorroonnaa  wwooooddss,,  II  bbeett  tthheerree  aarree  lloottss  ooff  

ppeeooppllee  oonn  tthhee  eeaasstt  ccooaasstt  wwhhoo  wwiisshh  tthheeyy  wweerree  lliivviinngg  iinn  tthhee  ssuunnsshhiinnee  ssttaattee..    II  hhaavvee  iimmmmeeddiiaattee  

ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  lliivviinngg  iinn  MMeellbboouurrnnee  aanndd  tthhaannkk  ggooooddnneessss  tthheeyy  hhaavveenn’’tt  ((ttoo  ddaattee))  bbeeeenn  aaffffeecctteedd  bbyy  

tthhiiss  ddrreeaaddffuull  vviirruuss  bbuutt  tthheeiirr  cchhaanncceess  ooff  mmaakkiinngg  iitt  ttoo  tthhee  wweeddddiinngg  ooff  JJooyyccee  aanndd  GGrraaeemmee  iinn  

NNoovveemmbbeerr  aarree  llooookkiinngg  ddeecciiddeeddllyy  ggrriimm..    SSeeaalliinngg  uuss  ooffff  ffrroomm  tthhee  eeaasstteerrnn  ssttaatteess  iiss  nnoo  ddoouubbtt  aa  hhuuggee  

pprroobblleemm  ffoorr  bbuussiinneessss,,  ttoouurriissmm  aanndd  ffaammiillyy  aassssoocciiaatteedd  ggaatthheerriinnggss  bbuutt  tthheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhiiss  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinniittiiaattiivvee  hhaass  kkeepptt  uuss  llaarrggeellyy  ffrreeee  ooff  CCoovviidd  --1199  oouuttbbrreeaakkss,,  aass  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  

eexxppeerriieenncceedd  iinn  VViiccttoorriiaa..  

  

SSoo  wwhheerree  ddooeess  tthhaatt  lleeaavvee  uuss  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoommiinngg  ttooggeetthheerr  aatt  aa  bbrraanncchh  mmeeeettiinngg??    IItt’’ss  aa  lloonngg  ttiimmee  

ssiinnccee  wwee  llaasstt  mmeett  aanndd  tthheerree  mmaayy  bbee  ssoommee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  rreeccaalllliinngg  tthhee  ttiimmee  aanndd  

ffoorrmmaatt  wwhhiicchh  ccaauusseedd  uuss  ssoo  mmuucchh  iinntteerreesstt  aanndd  eennjjooyymmeenntt  aatt  ppaasstt  ggaatthheerriinnggss..  YYoouu  nnoo  ddoouubbtt  wwiillll  ffiinndd  

ssoommee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  AAuugguusstt;;  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  mmoorrnniinngg  tteeaa..  IItt’’ss  aallll  ggoott  ttoo  ddoo  wwiitthh  ssoocciiaall  

ddiissttaanncciinngg..  IItt’’ss  ggooiinngg  ttoo  ttaakkee  lloonnggeerr  ggeettttiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ddoooorr  bbeeccaauussee  ooff  hhaanndd  ssaanniittiizziinngg  bbuutt  tthhee  

ggoooodd  nneewwss  iiss  tthhaatt  eennttrryy  ffoorr  tthhiiss    mmeeeettiinngg  iiss  ffrreeee..  WWee  aarree  uunnaabbllee  ttoo  hhoosstt  mmoorrnniinngg  tteeaa  dduuee  ttoo  

iinnssuuffffiicciieenntt  ssppaaccee  aanndd  aalltthhoouugghh  tthhiiss  iiss  ddiissaappppooiinnttiinngg,,  wwee  wwiillll  aaddjjuusstt  aanndd  bbee  tthhaannkkffuull  tthhaatt  wwee  aarree  

bbaacckk  ttooggeetthheerr  aass  aa  ggrroouupp  ooff  lliikkee--mmiinnddeedd  sseenniioorrss  ––  ttrruusstt  mmee!!  

FFoorr  yyoouurr  eeaarrnneesstt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ––  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  

CCoommmmiitttteeee  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  mmeeeett  oonn  aa  rreegguullaarr  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  

aanndd  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  ddiilliiggeenntt  iinn  eennssuurriinngg  tthhaatt  oouurr  mmeeeettiinngg  iinn  

AAuugguusstt  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhoossee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  

ddeessiiggnneedd  ttoo  kkeeeepp  uuss  ssaaffee..    OOuurr  iimmmmeeddiiaattee  pprroobblleemm  hhoowweevveerr,,  iiss  

ffiinnddiinngg  mmeemmbbeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  bbrraanncchh  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee  oonn  ((AA))  tthhee  

rroollee  ooff  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ((BB))  tthhee  rroollee  ooff  SSoocciiaall  OOrrggaanniisseerr  aanndd  ((CC))  

tthhee  rroollee  ooff  GGuueesstt  SSppeeaakkeerr  CCoooorrddiinnaattoorr..  NNeevveerr  iinn  tthhee  1199  yyeeaarr  

hhiissttoorryy  ooff  tthhee  bbrraanncchh  hhaavvee  wwee  bbeeeenn  ffaacceedd  wwiitthh  aa  ddiilleemmmmaa  ooff  

tthhiiss  mmaaggnniittuuddee..    IInn  oorrddeerr  ttoo  ooppeerraattee  aass  aa  bbrraanncchh  ooff  NNSSAA  wwiitthhiinn  

tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  wwee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  aa  PPrreessiiddeenntt,,  

SSeeccrreettaarryy  aanndd  TTrreeaassuurreerr  aanndd  tthhaannkk  ggooooddnneessss  tthhoossee  ppoossiittiioonnss  

aarreenn’’tt  iinn  jjeeooppaarrddyy..  HHoowweevveerr,,  aass  yyoouu  nnoo  ddoouubbtt  wwiillll  aaggrreeee,,  

wwiitthhoouutt  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss  aanndd  ssoocciiaall  oouuttiinnggss  oouurr  mmeeeettiinnggss  wwoouulldd  

ssoooonn  bbeeccoommee  ddeeaaddllyy  dduullll  aanndd  bboorriinngg..  SSoommeehhooww  wwee  nneeeedd  ttoo  

ffiinndd  tthhee  kkeeyy  ttoo  tthhiiss  ccoonnuunnddrruumm  aanndd  tthhee  oouuttccoommee  iiss  iinn  yyoouurr  

hhaannddss..    AArree  wwee  ggooiinngg  ttoo  tthhrrooww  oouurr  hhaannddss  iinn  tthhee  aaiirr  aanndd  ssaayy  iitt’’ss  

WW  



 

 

I see people around my 
age climbing mountains; I 
feel good getting my leg 
through my underwear 
without losing my balance! 

A tough old Scottish sheep farmer gave some good advice to his 
grand-daughter.  He told her that the secret to a long life was to 
sprinkle a pinch of gunpowder onto her porridge every morning.  
She followed this dictum religiously until her death at the venerable 
age of 103. 
She left behind 14 children, 30 grandchildren, 
45 great grandchildren, 25 great-great grandchildren and a forty 
foot hole where the crematorium used to be! 

aallll  ttoooo  hhaarrdd  aanndd  cclloossee  tthhee  bbrraanncchh,,  ddoo  wwee  ttaakkee  tthhee  eeaassyy  rrooaadd  aanndd  ggoo  wwiitthhoouutt  ssppeeaakkeerrss  aanndd  oouuttiinnggss  

oorr  aarree  tthhoossee  aammoonngg  uuss  wwiilllliinngg  ttoo  sstteepp  uupp  aanndd  aannsswweerr  tthhee  ccaallll..    II  bbeelliieevvee  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  ssoo  

ccoommffoorrttaabbllee  ffoorr  ssoo  lloonngg  wwiitthh  aa  ssoouunndd  ccoommmmiitttteeee  tthhaatt  aallll  II’’mm  ssaayyiinngg  mmaayy  ccoommee  aass  aa  sshhoocckk  bbuutt  

bbeelliieevvee  mmee,,  tthhee  PPaannddeemmiicc  mmaayy  aallssoo  iinnddiirreeccttllyy  bbee  tthhee  ccaauussee  ooff  oouurr  ddeemmiissee!!  BBeeiinngg  aa  ccoommmmiitttteeee  

mmeemmbbeerr  iiss  iinntteerreessttiinngg,,  ssaattiissffyyiinngg  aanndd  eennjjooyyaabbllee;;  iitt’’ss  wwhhaatt  wwee  mmaakkee  iitt  aanndd  yyoouu  ccaann  bbee  ppaarrtt  ooff  iitt..    

GGnnoommbbeessvviillllee  ––  LLaasstt  yyeeaarr,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbrraanncchh  tthhrreeee  ddaayy  ttoouurr  ttoo  tthhee  BBuunnbbuurryy  rreeggiioonn,,  wwee  vviissiitteedd  tthhiiss  aammaazziinngg  ppllaaccee  

wwhheerree  sseevveerraall  ooff  oouurr  mmeemmbbeerrss  ttooookk  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  aaddddiinngg  ssoommee  ggnnoommeess  ttoo  tthhee  mmaannyy  tthhoouussaannddss  aallrreeaaddyy  iinn  ppllaaccee..    

JJooyyccee  aanndd  II  aarreenn’’tt  eexxaaccttllyy  ssuurree  iiff  tthhoossee  iinn  tthhee  aattttaacchheedd  ppiiccttuurree  aarree  iinn  ffaacctt  tthhee  oonneess  iinn  qquueessttiioonn  bbuutt  nnoo  ddoouubbtt  ssoommeeoonnee  wwiillll  

ccoorrrreecctt  mmee  iiff  II ’’mm  wwrroonngg..    IInn  hhiinnddssiigghhtt  wwee  sshhoouulldd  hhaavvee  hhaadd  aa  ssiiggnn  tteelllliinngg  ppeeooppllee  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  ppllaacceedd  bbyy  KKaallaammuunnddaa  

DDiissttrriiccttss  NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss..    BByy  tthhee  wwaayy,,  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  hhooww  aallll  tthhiiss  ccaammee  aabboouutt  iiss  rreeccoorrddeedd  oonn  aa  pprroommiinneenntt  oonn--ssiittee  nnoottiiccee  

bbooaarrdd  aanndd  ssuurrpprriissee,,  ssuurrpprriissee  oouurr  oowwnn  TToonnyy  CCrroowwddeerr  hhaadd  aa  llaarrggee  ppaarrtt  ttoo  ppllaayy  iinn  tthhiiss  wwoonnddeerrffuull  iinniittiiaattiivvee  ––  jjuusstt  aasskk  hhiimm  

hhooww!!  

MMeemmbbeerr  mmiilleessttoonnee  ––  MMaarrggaarreett  aanndd  NNeeiill  PPeemmbbeerr  aarree  cceelleebbrraattiinngg  6600  yyeeaarrss  ooff  mmaarrrriiaaggee  ffoolllloowwiinngg  

tthheeiirr  wweeddddiinngg  iinn  KKaallaammuunnddaa  aatt  tthhee  oolldd  AAnngglliiccaann  CChhuurrcchh  iinn  CCeennttrraall  RRooaadd,,  wwhhiicchh  iiss  nnooww  KKaaddss  

tthheeaattrree  ooppppoossiittee  tthhee  CCoolleess  eessccaallaattoorr..    II  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  tthheerree  wwoouulldd  bbee  ttoooo  mmaannyy,,  iiff  aannyy,,  wwiitthhiinn  tthhee  

bbrraanncchh  wwhhoo  ccoouulldd  eemmuullaattee  tthhiiss  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  wwee  ccoonnggrraattuullaattee  tthheemm  oonn  tthheeiirr  aaccccoommpplliisshhmmeenntt,,  

aass  wweellll  aass  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  KKaallaammuunnddaa  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ffoorr  bbeeiinngg  ggrreeaatt  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  oouurr  

bbrraanncchh  mmeemmbbeerrsshhiipp..  

PPeerrssoonnaall  nnoottee  ––  IIff  yyoouu  hhaavvee  aa  ggrraannddcchhiilldd  wwhhoo  iiss  pprrooffiicciieenntt  wwiitthh  aa  ddiiggiittaall  ccaammeerraa  aanndd  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee  

ssoommee  sshhoottss  aatt  aa  nnoott  ttoooo  ffaarr  ddiissttaanntt  wweeddddiinngg,,  tthheenn  II  wwoouulldd  bbee  pplleeaasseedd  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  aa  ppaaiidd  

pprrooppoossiittiioonn..  

MMuucchh  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  oonn  oouurr  bbeehhaallff  ––  yyoouu  wwoouulldd  hhaavvee  nnoottiicceedd  

tthhaatt  oouurr  CChhiieeff  AAddvvooccaattee  IIaann  HHeennsscchhkkee  hhaass  bbeeeenn  pprroommiinneenntt  ooff  

llaattee,,  bbootthh  oonn  tteelleevviissiioonn  aanndd  rraaddiioo,,  pprreesseennttiinngg  tthhee  NNSSAA  ccaassee  ffoorr  

bbeetttteerr  ddeeaallss  ffoorr  oollddeerr  AAuussttrraalliiaannss..    TThhee  llaatteesstt  ““OOuurr  GGeenneerraattiioonn””  

mmaaggaazziinnee  aallssoo  ccaarrrriieess  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  mmeessssaaggeess  ffrroomm  IIaann  aass  

sseeeenn  oonn  ppaaggeess  2266,,  2288  aanndd  2299..  WWee  sshhoouullddnn’’tt  lloossee  ssiigghhtt  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwee  ggaatthheerr  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  

ooff  NNSSAA  aanndd  II  eennccoouurraaggee  yyoouu  ttoo  uussee  tthhee  ffaacciilliittiieess  bbeeiinngg  ooffffeerreedd  ttoo  sseeeekk  aannsswweerrss  ttoo  aannyy  ccoonncceerrnnss  

yyoouu  mmaayy  hhaavvee  aabboouutt  sseenniioorr  rreellaatteedd  mmaatttteerrss..  

DDoowwnn  aammoonngg  tthhee  UUppss  ttoouurr  ––  BBaarrrriinngg  aa  

sseeccoonndd  CCoorroonnaa  oouuttbbrreeaakk,,  tthhee  ppllaannnneedd  

tthhrreeee  ddaayy  ttoouurr  iiss  aallll  sseett  ttoo  ggoo  aanndd  tthheerree  

aarree  4400  eexxcciitteedd  ssoouullss  aallll  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  

ttoo  tthhee  eevveenntt..    GGeettttiinngg  aawwaayy  ttooggeetthheerr  iinn  

aa  rreellaaxxeedd  ccoommppaanniioonnaabbllee  aattmmoosspphheerree  

wwiillll  bbee  aa  mmuucchh  llooookkeedd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ttoonniicc..  

NNoottee..  11  ssiinnggllee  mmaallee  rroooomm  &&  11  

ddoouubbllee//ttwwiinn  rroooomm  iiss  aavvaaiillaabbllee..  

FFiinnaall  wwoorrdd  --  KKeeeepp  wweellll,,  kkeeeepp  ssaaffee,,  kkeeeepp  ssmmiilliinngg  aanndd  II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hheeaarriinngg  ffrroomm  yyoouu  wwhheenneevveerr  yyoouu  hhaavvee  tthhee  ttiimmee,,  oorr  

tthhee  eenntthhuussiiaassmm  ttoo  cchhaatt..    II  aallssoo  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  aallll  aaggaaiinn  iinn  AAuugguusstt;;  aann  eevveenntt  wwhhiicchh  iiss  ssoommeetthhiinngg  ttoo  llooookk  

ffoorrwwaarrdd  ttoo  aanndd  II  tthhiinnkk  wwee  wwoouulldd  aallll  aaccccllaaiimm  ttoo  tthhaatt..  DDoonn’’tt  ffoorrggeett  ttoo  ggiivvee  mmee  aa  ccaallll  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  ddeessiirree  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm;;  yyoouurr  ppoossiittiivvee  ddeecciissiioonn  ccoouulldd  wweellll  bbee  tthhee  ssaavviioouurr  ooff  tthhee  BBrraanncchh..  
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