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GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR::  NNooeell  aanndd  MMaarryy  HHooffffmmaann  oonn  ““OOrrcchhiiddss  WWiilldd;;””  tthheeiirr  ttaallkk  iiss  aabboouutt  

nnaattiivvee  oorrcchhiiddss  wwiitthh  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  llooccaall  vvaarriieettiieess  ––  tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  bbooookkss  ffoorr  ssaallee  

CCoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  GGlleennddaa  aanndd  GGaarryy  CCuulllleennaannee  ffoorr  tthheeiirr  ppaarrtt  iinn  mmaakkiinngg  oouurr  

CChhrriissttmmaass  iinn  JJuullyy  cceelleebbrraattiioonn  ssuucchh  aa  hhaappppyy  aanndd  ccoonnvviivviiaall  ooccccaassiioonn;;  iinn  mmyy  ooppiinniioonn  

oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  ssuucchh  eevveennttss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  eevveerr  hhoosstteedd..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  rreeaassoonnss  

ssuuppppoorrttiinngg  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt::  TThhee  ccaatteerriinngg  wwaass  eexxcceelllleenntt,,  tthhee  vveennuuee  wwaass  iiddeeaallllyy  

ssiittuuaatteedd,,  tthhee  CChhrriissttmmaass  tthheemmee  wwaass  ggaaiillyy  ccaappttuurreedd  wwiitthh  ddeeccoorraattiioonnss  ttoo  mmaarrkk  tthhee  

ooccccaassiioonn,,  tthhee  aattmmoosspphheerree  wwaass  ccoonnggeenniiaall,,  tthhee  ddoooorr  pprriizzeess  wweerree  wweellll  aacccceepptteedd  aanndd  

GGaarryy’’ss  hhuummoorroouuss  aanndd  eenntteerrttaaiinniinngg  ppoorrttrraayyaall  ooff  FFaatthheerr  CChhrriissttmmaass  wwaass  aann  aabbssoolluuttee  

wwiinnnneerr..  TThhee  ppiiccttuurree  sshhoowwss  ““SSaannttaa””  iinn  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  tthhaatt  yyoouu  wwoouulldd  nneevveerr  hhaavvee  

eexxppeecctteedd  oorr  bbeelliieevveedd  lliikkeellyy!!  

    HHoooorraayy;;  wwee  lliivvee  ttoo  ffiigghhtt  aannootthheerr  ddaayy  ––  yyoouu  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  ssttaayy  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  

AAuugguusstt  mmeeeettiinngg//AAGGMM    bbeeccaauussee  

tthhee  rroollee  ooff  SSeeccrreettaarryy  hhaass  bbeeeenn  

ffiilllleedd..  NNoommiinnaattiioonn  ffoorrmmss  hhaavvee  

aallssoo  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  ffoorr  aallll  ootthheerr  

eelleecctteedd  aanndd  nnoonn--eelleetteedd  

ccoommmmiitttteeee  rroolleess..  TThhaatt  mmeeaannss  

wwee  ccaann  nnooww  ppllaann  ccoonnffiiddeennttllyy  ffoorr  

tthhee  nneexxtt  ttwweellvvee  mmoonntthhss  kknnoowwiinngg  

tthhaatt  tthhee  BBrraanncchh  iiss  iinn  ggoooodd  

sshhaappee  aanndd  tthhaatt  wwee  hhaavvee  tthhee  

eexxppeerrttiissee  ttoo  eennssuurree  ssuucccceessss..  

    ZZoonnee  110088  CCoonnffeerreennccee  ––  II  

kknnooww  tthhaatt  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee  ffoorr  

RReeggiissttrraattiioonn  iiss  MMoonnddaayy  1166  

AAuugguusstt  aanndd  II  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  mmoosstt  ppeeooppllee  lliikkee  ttoo  hhaanngg  oonnttoo  tthheeiirr  mmoonneeyy  uunnttiill  tthhee  llaasstt  

mmiinnuuttee..    AAss  iitt  ccuurrrreennttllyy  ssttaannddss  oonnllyy  2244  ooff  oouurr  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  aaccttuuaallllyy  ppaaiidd  ttoo  aatttteenndd  

tthhiiss  ““nnoott  ttoo  bbee  mmiisssseedd””  eevveenntt..    PPuuttttiinngg  iitt  bblluunnttllyy  wwee  mmuusstt  ddoo  bbeetttteerr  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  



 
 

When – Friday 13 August, 

9.00AM pick up Thai on the Hill  

Where – New Museum in the 

city 

What you pay - $30 per person 

includes morning tea in Queens 

Gardens.  There a lots of places 

to purchase your own lunch. 

I look forward to seeing a good 
attendance at the August meeting 
come AGM.  We must maintain a 
positive mind set regarding the 
future of the Branch and a team 
approach will keep us successful. 

VALE PETER GOOD 
Our sincere sympathy to Dorothy and 
family on the sad and sudden passing of 
Peter, Sunday 25 July. Peter was a 
staunch foundation Branch member who 
served for many years on the 
Management Committee in the capacity 
of Guest Speaker Coordinator.  A kind 
and gentle man who will be sadly missed 
by all those who experienced the 
pleasure of knowing him. 

ccoonnffeerreennccee  aa  wwiinnnniinngg  ooccccaassiioonn  aanndd  II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  aa  ssiizzeeaabbllee  iinnccrreeaassee  iinn  BBrraanncchh  

aatttteennddeeeess,,  ppoosstt  RReeggiissttrraattiioonn  cclloossiinngg  ddaattee  

SSoommeetthhiinngg  nneeww  ––  wwiitthh  tthhee  bblleessssiinngg  ooff  NNSSAA,,  aallll  ZZoonnee  110088  BBrraanncchheess  hhaavvee  rreecceennttllyy  

eenntteerreedd  iinnttoo  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  AACCTT  BBEELLOONNGG  CCOOMMMMIITT  ((AABBCC))  aa  ccoommpprreehheennssiivvee,,  

ppooppuullaattiioonn  wwiiddee,,  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  

pprreevveennttaattiivvee  mmeennttaall  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  tthhaatt  iiss  

ddiirreecctteedd  bbyy  CCuurrttiinn  UUnniivveerrssiittyy’’ss  MMeennttaallllyy  

HHeeaalltthhyy  WWAA  aanndd  iiss  ffuunnddeedd  bbyy  HHeeaalltthhwwaayy  aanndd  

tthhee  MMeennttaall  HHeeaalltthh  CCoommmmiissssiioonn....    IInn  aann  aarrttiiccllee  

pprroodduucceedd  bbyy  AAnnddrreeww  WWaallttoonn  ((AABBCC  

PPaarrttnneerrsshhiippss  CCoooorrddiinnaattoorr))  hhee  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  

bbeeiinngg  aaccttiivvee,,  ssppeennddiinngg  ttiimmee  wwiitthh  ootthheerrss  aanndd  

ddooiinngg  tthhiinnggss  tthhaatt  wwee  ffiinndd  mmeeaanniinnggffuull,,  mmaakkee  

uuss  ffeeeell  ggoooodd..    TThheessee  aaccttiivviittiieess  aarree  aaccttuuaallllyy  

eesssseennttuuaall  ffoorr  oouurr  mmeennttaall  hheeaalltthh..    YYoouu  mmaayy  

wweellll  aasskk  wwhhaatt  iiss  KKaallaammuunnddaa  DDiissttiiccttss  BBrraanncchh  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhiiss  wwoorrtthhyy  ccaauussee??  MMyy  vviieeww  iiss  

tthhaatt  wwee  aallrreeaaddyy  ffooccuuss  oonn  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  

pprroommoottee  iinntteerreesstt,,  eennjjooyymmeenntt  aanndd  ggoooodd  ssoocciiaall  oouuttccoommeess  ffoorr  oouurr  mmeemmbbeerrss,,  iinncclluuddiinngg  

iinncciiddeennttaall  mmoorrnniinngg  tteeaa  ggaatthheerriinnggss..    WWhhiillsstt  iitt’’ss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  wwee  pprroommoottee  AABBCC  ttoo  tthhee  

bbeesstt  ooff  oouurr  aabbiilliittyy  II  ddoonn’’tt  bbeelliieevvee  oouurr  pprrooggrraamm  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aannyytthhiinngg  mmoorree  tthhaann  

tthhaatt..  TThhee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiillll  nnoott  bbeeccoommee  aa  bbuurrddeenn..  WWee  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ffrreeee  pprroommoottiioonnaall  

mmaatteerriiaall  tthhaatt  wwee  ccaann  ddiissppllaayy  aatt  mmeeeettiinnggss  aanndd  ootthheerr  ssuuiittaabbllee  ppllaacceess..  CChheecckk  oouutt  tthhee  

wweebbssiittee,,  aaccttbbeelloonnggccoommmmiitt..oorrgg..aauu  ffoorr  ffuullll  ddeettaaiillss  aanndd  aa  lliisstt  ooff  ootthheerr  ppaarrttnneerrss..    

HHooww’’ss  tthhee  ccoolldd  wweeaatthheerr  ttrreeaattiinngg  yyoouu??  --  IItt    

mmuusstt  bbee  aann  aaggee  tthhiinngg  bbeeccaauussee  II  ccaann’’tt  rreeccaallll  aa  

mmoorree  mmiisseerraabbllee,,  wweett  aanndd  ccoolldd  wwiinntteerr..    OOrr  

mmaayybbee  iitt’’ss  tthhaatt  aaggee  tthhiinngg  tthhaatt  mmaakkeess  uuss  mmoorree  

vvuunneerraabbllee  ttoo  ffeeeelliinngg  eexxttrreemmeess  ooff  cclliimmaattee..    

MMaayybbee  iitt’’ss  tthhiiss  cclliimmaattee  cchhaannggee  tthhaatt  tthhee  

““eexxppeerrttss””  bbeelliieevvee  iiss  hhaappppeenniinngg..    WWhhiillsstt  II  ggoo  

aarroouunndd  rruuggggeedd  uupp  ttoo  tthhee  eeyyeebbaallllss  II  sseeee  

yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tteeee  sshhiirrttss  aanndd  sskkiimmppyy  

ddrreesssseess;;  aanndd    tthhaatt’’ss  ddeeffiinniitteellyy  ggoott  ttoo  ppaarrtt  ooff  

tthhee  aaggeeiinngg  pprroocceessss..  OOlldd  aaggee  iiss  aa    bbuuggggeerr..  
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