
 

 

CONGRATULATIONS 
Walter Brown 
celebrated his 90th 
birthday on the day of 
our August meeting.  
He doesn’t look a day 
over 80 and we wish 
him well for a year full 
of all the good things 
that keep him looking 
good. Well done 
Walter. 
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NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  ––  TTUUEESSDDAAYY  88  SSeepptteemmbbeerr,,  1100  AAMM  aatt  KKaallaammuunnddaa  CCooCC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRooaadd  LLeessmmuurrddiiee..    

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERRSS    ––  RRhhoonnddaa  HHaarrddyy,,  KKaallaammuunnddaa  CCiittyy  CCEEOO  aanndd  tthhee  MMaayyoorr  MMaarrggaarreett  TThhoommaass..  

tt  wwaass  ssoo  ggoooodd  ttoo  bbee  bbaacckk  ttooggeetthheerr  aatt  aa  bbrraanncchh  mmeeeettiinngg  wwiitthh  6677  mmeemmbbeerrss  aatttteennddiinngg  oonn  aa  bblleeaakk  

wwiinntteerrss  ddaayy,,  aallll  pprreeppaarreedd  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreessttrriiccttiioonnss  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  ppaannddeemmiicc;;  eevveenn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  

mmoorrnniinngg  tteeaa  wwaass  ccaanncceelllleedd  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  ssppaaccee..  BByy  tthhee  llooookk  ooff  tthhiinnggss,,  mmoorrnniinngg  tteeaa  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

bbee  uunnaavvaaiillaabbllee  uunnttiill  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  lliiffttss  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  ssoocciiaall  ddiissttaanncciinngg..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheerree  

wweerree  mmaannyy  wwhhoo  ddiiddnn’’tt  aatttteenndd  dduuee  ttoo  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  mmiixxiinngg  ssoocciiaallllyy  aanndd  II  aamm  ffuullllyy  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  

tthhaatt  ddeecciissiioonn..    IItt’’ss  aa  ppeerrssoonnaall  cchhooiiccee  wwhhiicchh  eevveerryyoonnee  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  

eexxeerrcciissee..    HHoowweevveerr,,  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  tthheerree  oonn  tthhee  ddaayy  eennjjooyyeedd  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccaattcchh  uupp  wwiitthh  ffrriieennddss  aanndd  hheeaarr  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  

FFlloorreennccee  CCaawwlleeyy  aanndd  NNeeiill  PPeemmbbeerr  aabboouutt  tthhee  llaatteesstt  oonn  AAggeedd  CCaarree  

ddeevveellooppmmeennttss  wwiitthhiinn  tthhee  KKaallaammuunnddaa  ddiissttrriicctt..    CCllaarree  AArrnnoolldd  aallssoo  

pprroovviiddeedd  tthhee  llaatteesstt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  tthhrreeee  ddaayy  SSoouutthh  WWeesstt  

ttoouurr  iinn  OOccttoobbeerr  wwhhiicchh  iiss  ddeeffiinniittee  ((aass  iitt  ccaann  bbee))  ggiivveenn  tthhee  uunncceerrttaaiinn  

ttiimmeess,,  ttoo  pprroocceeeedd  aass  ppllaannnneedd..    II  kknnooww  tthhaatt  tthheerree  aarree  4455  mmeemmbbeerrss  

wwhhoo  aarree  ssoo  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhiiss  eevveenntt,,  aass  iitt  wwiillll  ccoommee  aass  aa  bblleesssseedd  

rreelliieeff  ttoo  ssppeenndd  ssoommee  ttiimmee  aawwaayy  aass  aa  ggrroouupp  ooff  lliikkee--mmiinnddeedd  ppeeooppllee  iinn  aa  

rreellaaxxeedd  eennvviirroonnmmeenntt..    PPeerrhhaappss  tthhee  gguueesstt  ssppeeaakkeerr  pprroovviiddeedd  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  nnaattuurree  tthhaatt  lleefftt  tthhee  aauuddiieennccee  wwiitthh  mmiixxeedd  rreeaaccttiioonnss;;  

mmiinnee  wweerree  bboorrddeerriinngg  oonn  iinntteerreessttiinngg//nnoott  ssoo  iinntteerreessttiinngg  aatt  ssoommee  ssttaaggeess  

ooff  hhiiss  pprreesseennttaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  iinn  hhiiss  ddeeffeennssee,,  II  aaddmmiirreedd  hhiiss  

eenntthhuussiiaassmm,,  hhiiss  sseellff  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  hhiiss  aabbiilliittyy  ttoo  kkeeeepp  aa  rraappiidd  ffiirree  ddiiaalloogguuee  iinn  mmoottiioonn  tthhrroouugghhoouutt  

hhiiss  aallllootttteedd  pprreesseennttaattiioonn  ttiimmee..  AAss  II  ssaaiidd  iinn  mmyy  ssuummmmiinngg  uupp  aanndd  tthhaannkkss  ttoo  NNiiggeell::  ““WWee’’vvee  hhaadd  lloottss  ooff  

iinntteerreessttiinngg  aanndd  eenntteerrttaaiinniinngg  ssppeeaakkeerrss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  1199  yyeeaarrss  bbuutt  yyoouu  hhaavvee  cceerrttaaiinnllyy  ggiivveenn  uuss  

ssoommeetthhiinngg  ddiiffffeerreenntt””!!!!    

AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ––  II  hhaavvee  bbeeeenn  llaabboorriinngg  tthhee  ppooiinntt  ffoorr  ssoommee  ttiimmee  nnooww  rreeggaarrddiinngg  tthhee  tthhrreeee  

((33))  ccoommmmiitttteeee  ppoossiittiioonnss  ttoo  bbee  ffiilllleedd  bbuutt  II  hhaavvee  nnoott  hhaadd  oonnee  rreessppoonnssee..  DDooeess  tthhaatt  mmeeaann  tthhaatt  nnoo  oonnee’’ss  

iinntteerreesstteedd,,  iiss  iitt  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  wwoorrrriieedd  aabboouutt  ccoommmmiittmmeenntt,,  ddoo  ppeeooppllee  ffeeeell  iinnccaappaabbllee,,  oorr  ddaarree  II  ssaayy;;  

iiss  iitt  aa  ccaassee  ooff  ““II’’mm  aallll  rriigghhtt  jjaacckk??””  AAtt  tthhee  rriisskk  ooff  bbeeccoommiinngg  aa  ccrraacckkeedd  rreeccoorrdd  II  mmuusstt  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ffaacctt  

tthhaatt  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ffeeeedd  ooffff  oonnee--aannootthheerr..    TThhaatt  mmeeaannss  tthhaatt  wwee’’rree  aa  tteeaamm;;  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  eeaacchh  

ootthheerr  wwhheenn  iissssuueess  oorr  pprroobblleemmss  aarriissee..    TThhee  ssppeeaakkeerr  aanndd  oouuttiinngg  rroolleess  mmaayy  aallssoo  bbee  ddoonnee  iinn  ttaannddeemm  

bbyy  aa  ccoouuppllee..  WWee  aarree  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  AAGGMM  pprriioorr  ttoo  tthhee  nnoorrmmaall  SSeepptteemmbbeerr  mmeeeettiinngg  aanndd  tthheerree’’ss  ssttiillll  

ttiimmee  ffoorr  yyoouu  ttoo  llooddggee  aa  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm;;  jjuusstt  ccoonnttaacctt  CChhrriiss  MMiillnnee  aanndd  hhee  wwiillll  bbee  ddeelliigghhtteedd  ttoo  hheeaarr  

ffrroomm  yyoouu;;  aass  wwee  aallll  wwiillll  aallssoo!!  

SSoo,,  wwhhaatt  II’’mm  iimmppllyyiinngg  iiss  tthhaatt  iitt’’ss  nnoott  hhaarrdd  iinn  ttaakkiinngg  oonn  aa  ccoommmmiitttteeee  rroollee,,  iinn  ffaacctt  iitt’’ss  rreeaallllyy  rreewwaarrddiinngg  

aanndd  wwee  nneeeedd  aann  aaccttiivvee  ccoommmmiitttteeee  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  aarree  wweellll  ccaatteerreedd  ffoorr  aanndd  ccoommffoorrttaabbllee  

wwiitthh  tthheeiirr  mmeemmbbeerrsshhiipp..  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  ssuucccceessssffuull  ffoorr  1199  yyeeaarrss  bbuutt  II  ddoouubbtt  hhooww  ssuucccceessssffuull  wwee  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  iiff  iitt’’ss  oonnllyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTrreeaassuurreerr  aanndd  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr  rruunnnniinngg  

II  



 

 

VALE BOB NICHOLS 
Our deepest sympathy 
to Margaret and family of 
seven children on the 
sudden passing of Bob, 
a long time member of 
our branch. 
One would be hard 
pressed to find a more 
genuine, gentle and finer 
person than this family 
man, dedicated church 
parishioner and wood 
turner extraordinaire. His 
presence will be greatly 
missed. Two engineering students were riding 

bicycles across a university campus when 
one said, "Where did you get the great 
bike?"  
The second engineer replied, "Well, I was 
walking yesterday, minding my own 
business, when a beautiful woman rode up 
on this bike, threw it to the ground, took off 
all her clothes and said, "Take what you 
want."  
The first engineer nodded approvingly and 
said, "Good choice: The clothes probably 

wouldn't have fitted you anyway."  

tthhee  sshhooww!!  WWee  nneeeedd  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss//eenntteerrttaaiinneerrss  aatt  eevveerryy  mmeeeettiinngg  aanndd  wwee  nneeeedd  mmoonntthhllyy  oouuttiinnggss  ttoo  

pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall  iinntteerreesstt  aanndd  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn..  SSuurreellyy  wwiitthh  aa  mmeemmbbeerrsshhiipp  aapppprrooaacchhiinngg  220000  wwee  

ccaann  ffiillll  tthhee  vvaaccaanntt  ppoossiittiioonnss  aanndd  eennssuurree  aa  ssmmooootthh  ttrraannssiittiioonn  iinnttoo  22002211  aanndd  bbeeyyoonndd..  TThhiinnkk  vveerryy  hhaarrdd  

aabboouutt  wwhhaatt  II  hhaavvee  ssaaiidd  bbeeccaauussee  iiff  yyoouu  ddoonn’’tt,,  tthheenn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  bbrraanncchh  llooookkss  mmoorree  tthhaann  aa  bbiitt  

sshhaakkyy!!    FFiinnaallllyy,,  II  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aann  aaggeeiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  tthheerree  aarree  mmaannyy  wwhhoo  ccaann’’tt  bbee  

eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  oonn  aa  ccoommmmiitttteeee  rroollee  bbuutt  ffoorr  hheeaavveenn’’ss  ssaakkee,,  tthheerree  

aarree  sseevveerraall  wwhhoo  ccoouulldd  ––  yyoouurr  cchhooiiccee..  

SSeepptteemmbbeerr  ssppeeaakkeerrss  ––  TThheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhiiss  ttaannddeemm  aacctt  wwiillll  

bbee  eexxcceelllleenntt  vvaalluuee  aanndd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  iiss  tthhaatt  mmeeeettiinngg  aatttteennddaannccee  

ffiigguurreess  wwiillll  cclliimmbb  ttoo  aa  pprree--ppaannddeemmiicc  lleevveell;;  oorr  tthheerreeaabboouuttss..    IItt’’ss  

aannootthheerr  nnaattiioonnaall  sseenniioorrss  aacctt  ffoorr  CCEEOO  RRhhoonnddaa  bbuutt  aa  ddeebbuutt  

ppeerrffoorrmmaannccee  ffoorr  MMaayyoorr  MMaarrggaarreett  aanndd  tthheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  wwee  wwiillll  

ccoommee  aawwaayy  wweellll  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ggaaiinneedd..    YYoouu  ccaann  

eexxppeecctt  ttoo  hheeaarr  ddeettaaiillss  ooff  wwhhaatt  ssoommee  llooccaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  ddooiinngg  

iinn  tteerrmmss  ooff  ccaatteerriinngg//ooffffeerriinngg  ppeeooppllee  vvaarriioouuss  ffoorrmmss  ooff  aassssiissttaannccee  ttoo  

eeaassee  tthhee  bbuurrddeenn  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  CCoovviidd--1199  vviirruuss  aass  wweellll  aass  

iinniittiiaattiivveess  iinn  ppllaaccee  ttoo  uuttiilliizzee  oouurr  rraattaabbllee  ddoollllaarrss  ttoo  tthhee  bbeesstt  

aaddvvaannttaaggee..    DDoonn’’tt  bbee  ppuutt  ooffff  ffrroomm  aatttteennddiinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  bbyy  tthhee  

AAGGMM;;  tthhiiss  dduuoo  wwiillll  mmoorree  tthhaann  ccoommppeennssaattee  yyoouurr  ttiimmee  aanndd  yyoouurr  

pprreesseennccee  oonn  tthhee  ddaayy..  

DDrrooppppiinngg  aanncchhoorr  ––  II  wwaass  

iinntteerreesstteedd  ttoo  rreeaadd  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  EECCHHOO  ccoommmmuunniittyy  

nneewwssppaappeerr  tthhaatt  oouurr  bbrraanncchh  mmeemmbbeerr  NNeeiill  PPeemmbbeerr  hhaass  

ssppeenntt  mmoosstt  ooff  hhiiss  8800  oodddd  yyeeaarrss  lliivviinngg  iinn  KKaallaammuunnddaa..    II  

mmiigghhtt  aadddd  tthhaatt  tthheerree  aarree  ootthheerrss  aammoonngg  uuss  wwhhoo  aarree  

ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd,,  aass  wweellll  aass  hheeaappss  ooff  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  wwhhoo  hhaavvee  ccaalllleedd  KKaallaammuunnddaa  hhoommee  ffoorr  aallll  oorr  

mmoosstt  ooff  tthheeiirr  lliivveess..    II  gguueessss  tthhiiss  iiss  aa  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffaaccttoorr  

wwhhiicchh  mmaakkeess  tthhee  aarreeaa  ssuucchh  aa  bbaassttiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  ssppiirriitt..    

TThhaatt  aanndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  iinn  mmuucchh  eeaarrlliieerr  ttiimmeess,,  KKaallaammuunnddaa  

wwaass  ggaazzeetttteedd  aass  aa  hheeaalltthh  rreettrreeaatt  ffoorr  tthhee  cciittiizzeennss  ooff  tthhee  

PPeerrtthh  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaa,,  wwhhiicchh  ggaavvee  iitt  aann  ““aawwaayy  ffrroomm  tthhee  

mmaaddddeenniinngg  ccrroowwdd””  iimmaaggee,,  hhiigghh  oonn  tthhee  DDaarrlliinngg  eessccaarrppmmeenntt..  

II  tthheenn  ggaavvee  tthhoouugghhtt  ttoo  mmyy  ppaasstt  8800  oodddd  yyeeaarrss  aanndd  ccaammee  uupp  wwiitthh  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  sscceennaarriioo::  

BBoorrnn  iinn  BBuunnbbuurryy,,  mmoovveedd  ttoo  SSoouutthh  PPeerrtthh,,  ggoott  mmaarrrriieedd  aanndd  mmoovveedd  ttoo  CCoolllliiee,,  mmoovveedd  ttoo  PPeerrtthh  cciittyy,,  

mmoovveedd  ttoo  AArrddrroossss,,  mmoovveedd  ttoo  BBaatteemmaann  aanndd  tthheenn  mmoovveedd  ttoo  HHaarrvveeyy..    MMoovveedd  ttoo  HHiigghh  WWyyccoommbbee  

wwhheerree  II  hhaavvee  pprroouuddllyy  lliivveedd  ffoorr  tthhee  ppaasstt  5500  yyeeaarrss..    

II  wwoouulldd  lloovvee  ttoo  hheeaarr  ssttoorriieess  ffrroomm  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ssttaayyeedd  ppuutt  iinn  KKaallaammuunnddaa  oorr  mmoovveedd  aabboouutt  tthhee  

ccoouunnttrryy  aanndd  ffrroomm  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  eemmiiggrraatteedd  ffrroomm  aannootthheerr  ccoouunnttrryy  bbeeffoorree  sseettttlliinngg  iinn  tthhee  WWeesstt..    

TThheerree  wwiillll  bbee  ppllaacceess  ssttrraannggee  ttoo  mmoosstt  ooff  uuss  aanndd  sscceennaarriiooss  tthhaatt  mmaannyy  ooff  uuss  wwiillll  ffiinndd  hhaarrdd  ttoo  

ccoonntteemmppllaattee..    II  tthhiinnkk  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ppeerr  ssee  wwoouulldd  ffiinndd  iinntteerreesstt  iinn  ssuucchh  aanneeccddootteess  wwhhiicchh  II  wwoouulldd  

iinncclluuddee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  iinn  tthhiiss  nneewwsslleetttteerr,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  ssppaaccee  aavvaaiillaabbllee..        

        

FFiinnaall  wwoorrdd  --  JJuusstt  ggiivvee  CChhrriiss  oorr  mmyysseellff  aa  ccaallll  iiff  yyoouu  hhaavvee  tthhee  eenntthhuussiiaassmm  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm;;  yyoouurr  ddeecciissiioonn  ccoouulldd  wweellll  bbee  tthhee  ccaattaallyysstt  ffoorr  eexxtteennddiinngg  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  BBrraanncchh..  
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