
Don’t you hate it 
when you put 
something in a safe 
place so you don’t 
lose it  - then forget 
where that safe place 
is ! 
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GGUUEESSTT  EENNTTEERRTTAAIINNEERRSS::  TTHHEE  HHOOTT  TTOODDDDYY  MMUUSSIICC  GGRROOUUPP  

eeaaddeenn  sskkiieess,,  aa  kkeeeenn  eeaasstteerrllyy  wwiinndd  aanndd  aa  mmaaxxiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  ooff  1122  ddeeggrreeeess  wwaassnn’’tt  eennoouugghh  ttoo  ssttoopp  9911  ppeeooppllee  

((iinncclluuddiinngg  tthhrreeee  vviissiittoorrss))  ffrroomm  aatttteennddiinngg  tthhee  JJuunnee  mmeeeettiinngg..    GGaass  hheeaatteerrss  aatt  ffuullll  bbllaasstt  wwiitthh  eevveerryyoonnee  ssuuiittaabbllyy  aattttiirreedd,,  tthhee  

sscceennee  wwaass  aallll  sseett  ffoorr  aann  iinntteerreessttiinngg  aanndd  eenntteerrttaaiinniinngg  ttwwoo  hhoouurrss  aanndd  II  ddoonn’’tt  bbeelliieevvee  aannyyoonnee  wwoouulldd  hhaavvee  ggoonnee  hhoommee  

ddiissaappppooiinntteedd..  

TThheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  GGrraahhaamm  SSeeaall,,  oouurr  gguueesstt  ssppeeaakkeerr  oonn  tthhee  ddaayy  wwaass  aann  aabbssoolluuttee  hhiitt  wwiitthh  tthhee  aauuddiieennccee,,  aass  hhiiss  ssttoorriieess  

aanndd  aanneeccddootteess  ooff  ppaasstt  AAuussssiiee  ppiioonneeeerrss,,  hhiiss  SSqquueeeezzee  BBooxx  //vvooccaall  rreennddiittiioonnss  ooff  eeaarrllyy  ffoollkk  ssoonnggss  aanndd  rreeffeerreennccee  ttoo  hhiiss  mmaannyy  

ppuubblliisshheedd  bbooookkss  oonn  ddiissppllaayy,,  kkeepptt  uuss  eenntthhrraalllleedd  ffoorr  aa  ffuullll  hhoouurr..    TThhaannkkss  ttoo  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt  ffoorr  hheerr  iinnccrreeddiibbllee  aabbiilliittyy  ttoo  

llooccaattee  aanndd  eennggaaggee  ssppeeaakkeerrss  tthhaatt  pprroovviiddee  ssoo  mmuucchh  iinntteerreesstt  aanndd  pplleeaassuurree..  

WWee  nnooww  hhaavvee  ttwwoo  ooff  oouurr  mmeemmbbeerrss  iinn  NNeeiill  PPeemmbbeerr  aanndd  RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd  ccoonnttrriibbuuttiinngg  rreegguullaarrllyy  ttoo  mmeeeettiinngg  pprroocceeeeddiinnggss;;  tthhee  

ffoorrmmeerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  HHiillllss  rreellaatteedd  AAggeedd  CCaarree  ffaacciilliittiieess  ((sseeee  ppiiccttuurree  bbeellooww))  aanndd  tthhee  llaatttteerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  PPoolliiccyy  AAddvviissoorryy  

GGrroouupp  ((PPAAGG))  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  AAuussttrraalliiaa..    OOnn  oodddd  ooccccaassiioonnss  wwhheenn  NNeeiill  ccaann’’tt  bbee  

pprreesseenntt  tthheenn  FFlloorreennccee  CCaawwlleeyy  ttaakkeess  uupp  tthhee  bbaattoonn..    AAss  ZZoonnee  110088  CChhaaiirrmmaann  II  aamm  aallssoo  aabbllee  ttoo  ppaassss  oonn  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  BBrraanncchh  NNeettwwoorrkk  FFoorruumm  ((BBNNFF))  mmeeeettiinnggss..    AAllll  tthhiiss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  NNSSAA  rreellaatteedd  mmeessssaaggeess  ffoorr  mmyy  aatttteennttiioonn  

mmeeaannss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aallll  bbaasseess  ccoovveerreedd..  

NNeeww  ffaacceess  iinn  tthhee  aauuddiieennccee  --  WWee  wweellccoommeedd  JJeeaann  DDaavviieess,,  GGwweenn  SSeeccoommbbee  aanndd  

VVaalleerriiee  OOssbboorrnnee  ttoo  tthhee  JJuunnee  mmeeeettiinngg..  II  bbeelliieevvee  JJeeaann  hhaass  ccoommee  ttoo  uuss  ffrroomm  tthhee  

JJoooonnddaalluupp  BBrraanncchh  

ssoo  sshhee  wwiillll  hhaavvee  

ssoommee  iinntteerreessttiinngg  

ccoommppaarriissoonnss  ttoo  

mmaakkee..    WWee  llooookk  

ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  

tthheessee  tthhrreeee  llaaddiieess  oonn  

aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

TThhaatt’’ss  NNeeiill  jjuusstt  bbeehhiinndd  MMaatttthheeww  HHuugghheess  MMLLAA  

aanndd  ootthheerr  ssuuppppoorrtteerrss  iinn  tthhee  ffoorreeggrroouunndd..  

JJuunnee  ssoocciiaall  oouuttiinngg  ––  wwhhaatt  aa  ffaasscciinnaattiinngg  aanndd  ddeelliigghhttffuull  ddaayy  

tthhiiss  ttuurrnneedd  oouutt  ttoo  bbee..  MMaaxx,,  tthhee  bblliinndd  ccaammeelleeeerr  kkeepptt  uuss  

eenntthhrraalllleedd  wwiitthh  hhiiss  aatttteennttiioonn--ggrraabbbbiinngg  ccoommmmeennttaarryy,,  

ddeelliivveerreedd  iinn  aa  ccoonncciissee,,  wweellll  aarrttiiccuullaatteedd,,  hhiigghhllyy  

kknnoowwlleeddggeeaabbllee  mmaannnneerr..    WWee  lleeaarrnntt  ssoo  mmuucchh  aabboouutt  hhiiss  

eenntteerrpprriissee::  tthhee  mmaaggiiccaall  ppoorrttaabbllee  mmiillkkiinngg  pprroocceessss,,  
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Friday 16 Christmas in July 
at the Jack Healey  Centre 
commencing at 12 noon. Fifty 
eight (58) people have 
already registered for this 
event. Those still wishing to 
attend must phone Glenda 
Cullenane, 94546537 before 
the next meeting.  
Payment of $45 pp is required 
at the July meeting. 
Don’t forget - BYO drinks & 
glasses. 

aassssoocciiaatteedd  bbyypprroodduuccttss,,  iinncclluuddiinngg  sskkiinn  ccaarree,,  sshhaammppoooo//ccoonnddiittiioonneerr,,  bbooddyy  lloottiioonnss,,  ssooaapp  aanndd  mmiillkk  ppoowwddeerr..    GGiivveenn  hhiiss  

ddiissaabbiilliittyy,,  MMaaxx  iiss  ttrruullyy  aann  aammaazziinngg  yyoouunngg  mmaann  aanndd  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  nnootthhiinngg  wwiillll  ssttoopp  hhiimm  ffrroomm  eessttaabblliisshhiinngg  aa  hhiigghhllyy  

ssuucccceessssffuull  bbuussiinneessss  vveennttuurree  

ZZoonnee  110088  CCoonnffeerreennccee  iinn  SSeepptteemmbbeerr  ––  TThhiirrttyy  ssiixx  RReeggiissttrraattiioonn  ffoorrmmss  wweerree  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  ddeesskk  aatt  tthhee  JJuunnee  mmeeeettiinngg  

aanndd  aass  tthhiiss  pprroobbaabbllyy  ccoommpprriisseess  aann  eeqquuaall  nnuummbbeerr  ooff  ssiinnggllee  aanndd  dduuaall  aatttteennddaanncceess,,  tthheenn  wwee  aarree  ddooiinngg  ffaaiirrllyy  wweellll..    CCooppiieess  

wwiillll  ssttiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  JJuullyy  mmeeeettiinngg  aanndd  bbyy  tthhaatt  ssttaaggee  PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  aann  aaccccuurraattee  ffiigguurree  oonn  

ttoottaall  RReeggiissttrraattiioonnss  rreecceeiivveedd  ttoo  ddaattee..    WWhhiillsstt  RReeggiissttrraattiioonnss  ddoonn’’tt  cclloossee  uunnttiill  MMoonnddaayy1166  AAuugguusstt,,  nnuummbbeerrss  bbyy  tthhaatt  ssttaaggee  

mmaayy  bbee  aapppprrooaacchhiinngg  tthhee  ccaappppeedd  aatttteennddaannccee  ccaappaacciittyy  ooff  115500..    TThhiiss  CCoonnffeerreennccee  pprroommiisseess  ttoo  bbee  aann  iinntteerreessttiinngg  aanndd  

iinnffoorrmmaattiivvee  ddaayy  wwiitthh  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss  kkeeeeppiinngg  uuss  uupp  ttoo  ddaattee  wwiitthh  NNaattiioonnaall  NNSSAA  nneewwss  aanndd  llooccaall  ccuurrrreenntt  ssttaattee  ssppoonnssoorreedd  

iissssuueess..  

FFoorrggootttteenn  yyoouurr  nnaammee??  ––  NNoo,,  II  kknnooww  yyoouu  hhaavveenn’’tt  bbuutt  tthheerree  wwiillll  bbee  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  aauuddiieennccee  wwhhoo  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  mmaakkee  

tthheemmsseellvveess  kknnoowwnn  aanndd  ddoonn’’tt  kknnooww  yyoouurr  nnaammee;;  wwhhaatt  mmaakkeess  iitt  hhaarrddeerr  iiss,,  yyoouu  aarreenn’’tt  wweeaarriinngg  aa  nnaammee  bbaarr..  TThhee  ccoosstt  iiss  $$1100  

aanndd  yyoouurr  aaccttiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  wwiillll  bbrriinngg  aa  ssiigghh  ooff  rreelliieeff  ttoo  mmaannyy,,  iinncclluuddiinngg  mmee!!    IIff  tthhee  cclliipp  oonn  yyoouurr  nnaammee  bbaarr  iiss  bbrrookkeenn  

tthheenn  II  ccaann  ffiixx  iitt  oonn  tthhee  ssppoott  aatt  nnoo  ccoosstt..  

UUrrggeenntt  rreeqquueesstt  ––  CChhrriiss  MMiillnnee  hhaass  bbeeeenn  oouurr  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  tthhee  ppaasstt  

nniinnee  yyeeaarrss  aanndd  iiss  nnooww  ssttaannddiinngg  ddoowwnn  ffrroomm  tthhaatt  ppoossiittiioonn..  CChhrriiss  wwiillll  nnoott  

bbee  ssuubbmmiittttiinngg  aa  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm,,  nnoorr  wwiillll  hhee  bbee  nnoommiinnaattiinngg  ffrroomm  tthhee  

fflloooorr  aatt  tthhee  AAuugguusstt  AAGGMM..    TThhiiss  iiss  aa  ccoommmmiitttteeee  rroollee  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ffiilllleedd  

aanndd  II  rreeaallllyy  uurrggee  tthhoossee  wwhhoo  ffeeeell  ccaappaabbllee  ttoo  sseerriioouussllyy  ccoonnssiiddeerr  

aacccceeppttiinngg  tthhiiss  ccoommmmiitttteeee  ppoossiittiioonn..    TThhee  rroollee  ccoonnssiissttss  mmaaiinnllyy  ooff  

mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  rreeccoorrdd  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmeemmbbeerrss  aanndd  rreeccoorrddiinngg  MMiinnuutteess  ooff  

mmeeeettiinnggss..  TThheerree  iiss  lliittttllee  oouuttggooiinngg  ccoorrrreessppoonnddeennccee  aanndd  tthhaatt ’’ss  aann  iitteemm  

tthhaatt  II  uunnddeerrttaakkee  aass  PPrreessiiddeenntt..    PPlleeaassee  ccaallll  CChhrriiss  aanndd  hhee  wwiillll  ccoonnvviinnccee  

yyoouu  tthhaatt  tthhee  rroollee  iiss  nnoott  aass  ddiiffffiiccuulltt  aass  mmoosstt  ppeeooppllee  bbeelliieevvee..  

WWee  ddoonn’’tt  wwaanntt  ttoo  llaauunncchh  iinnttoo  tthhee  AAGGMM  wwiitthhoouutt  tthhee  SSeeccrreettaarryy’’ss  

ppoossiittiioonn  bbeeiinngg  sseeccuurreedd  bbeeccaauussee  wwee  ccaann’’tt  ooppeerraattee  wwiitthhoouutt  oonnee..  SSoo  

pplleeaassee,,  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  tthhee  BBrraanncchh,,  ccaallll  CChhrriiss  aanndd  ppuutt  oouurr  mmiinnddss  

aatt  rreesstt!!  II  kknnooww  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmaannyy  iinn  oouurr  mmiiddsstt  wwhhoo  wwoouulldd  ddoo  

tthhiiss  jjoobb  pprroouudd;;  sseeee  iitt  aass  aa  cchhaalllleennggee  aanndd  ggiivviinngg  ssoommeetthhiinngg  bbaacckk  

ttoo  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  aanndd  ccaarriinngg  BBrraanncchh..    YYoouurr  ppoossiittiivvee  ddeecciissiioonn  

wwiillll  bbee  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  yyoouu  cceerrttaaiinnllyy  wwoonn’’tt  rreeggrreett..  

MMeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss  rreeqquuiirreedd  ––  pplleeaassee  bbrriinngg  yyoouurr  NNSSAA  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd  ttoo  tthhee  JJuullyy  mmeeeettiinngg..    CChhrriiss  MMiillnnee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  

ssiigghhtt  tthheessee  iinn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  mmeemmbbeerrsshhiipp  rreeccoorrddss  aaccccuurraattee..  SSttaarrtt  llooookkiinngg  ffoorr  iitt  iinn  tthhaatt  ssaaffee  ppllaaccee!!  

TThhee  ffiinnaall  wwoorrdd  ––  oouurr  eenntteerrttaaiinneerrss  aarree  ffrroomm  tthhee  KKaallaammuunnddaa  VVoolluunnttaarryy  BBuusshhffiirree  BBrriiggaaddee;;  yyoouu  wwiillll  bbee  aammaazzeedd..    WWee  wwiillll  bbee  

ttaakkiinngg  uupp  aa  ccoolllleeccttiioonn  ffoorr  tthhiiss  wwoorrtthhyy  ccaauussee  ssoo  pplleeaassee  ccoommee  pprreeppaarreedd..        

GGRRAAEEMMEE  ☺☺    

graeme36@iinet.net.au  
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