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RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd::  VV//PPrreessiiddeenntt    00440077  994455  446655  GGlleennddaa  CCuulllleennaannee::  SSoocciiaall  PPllaannnneerr  99445544  66553377  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy::    00447755  558822  111188  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt::  SSppeeaakkeerr  PPllaannnneerr  00442277  008844  442222  
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NNEEXXTT  GGAATTHHEERRIINNGG::  CCHHRRIISSTTMMAASS  LLUUNNCCHH,,  TTUUEESSDDAAYY  1144  DDEECCEEMMBBEERR  AATT  TTHHEE  

LLEESSMMUURRDDIIEE  CCLLUUBB,,  LLAAWWNNBBRROOOOKK  RROOAADD  WWAALLLLIISSTTOONN,,  1122  NNOOOONN  FFOORR  1122..3300..  

SSoo,,  wwee  hhaavvee  ccoommee  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  aannootthheerr  ssuucccceessssffuull  bbrraanncchh  yyeeaarr;;  aallll  ttoo  dduuee  yyoouurr  

ssuuppppoorrtt  aanndd  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhoossee  wwhhoo  sseerrvvee  ssoo  wweellll  ttoo  mmaannaaggee  oouurr  ssoocciiaall  aanndd  

bbuussiinneessss  aaffffaaiirrss,,;;  aass  wweellll  aass  tthhoossee  vvoolluunntteeeerrss  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  oonn  mmeeeettiinngg  ddaayyss..    

WWee  sshhoouulldd  aallll  bbee  rriigghhttllyy  pprroouudd  ooff  oouurr  ssttaannddiinngg  wwiitthhiinn  ZZoonnee  110088  aanndd  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  

aattttrraacctt  ssuucchh  aa  llaarrggee  220000  ssttrroonngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbaassee..,,  II  aamm  ssoo  pprriivviilleeggeedd  ttoo  bbee  ppaarrtt  

ooff  tthhiiss  ssuucccceessss  ssttoorryy..  

TThhee  NNoovveemmbbeerr  mmeeeettiinngg  aattttrraacctteedd  aann  aatttteennddaannccee  ooff  110000  mmeemmbbeerrss  aanndd  44  vviissiittoorrss;;  

tthhee  llaatttteerr  bbeeiinngg  JJoohhnn  BBaallddoocckk,,  AArrlleennee  QQuuiinnnn,,  RRooss  QQuuiinnnn  aanndd  AAllaann  SSmmaaiilleess;;  aa  

vveerryy  ssiinncceerree  wweellccoommee  ttoo  oouurr  vviissiittoorrss  wwiitthh  tthhee  hhooppee  ooff  tthheemm  bbeeccoommiinngg  rreegguullaarr  

aatttteennddeeeess..    CChhrriissttiinnee  AAlllleenn,,  oouurr  gguueesstt  ssppeeaakkeerr  ffrroomm  CCOOTTAA  ((WWAA))  ddeelliivveerreedd  aa  

vveerryy  pprrooffeessssiioonnaall,,  iinntteerreessttiinngg  aanndd  iinnffoorrmmaattiivvee  pprreesseennttaattiioonn  oonn  ““NNaavviiggaattiinngg  tthhee  

AAggeedd  CCaarree  SSyysstteemm””..  II’’mm  ssuurree  tthhaatt  wwee  ccaammee  aawwaayy  mmuucchh  tthhee  wwiisseerr!!  

PPaassttaa  iinn  tthhee  VVaalllleeyy  ––  TThhiiss  oouuttiinngg  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  ggrreeaatt  ssuucccceessss  wwiitthh  aallll  5533  ooff  uuss  

eennjjooyyiinngg  tthhee  ffeelllloowwsshhiipp,,  ffoooodd  aanndd  ffeessttiivviittyy..  IItt’’ss  pprroobbaabbllyy  oonnee  ooff  tthhoossee  eevveennttss  

tthhaatt  ccoouulldd  bbee  wweellll  wwoorrtthh  ddooiinngg  aaggaaiinn  aatt  aannootthheerr  ttiimmee..    CCoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  GGlleennddaa  

ffoorr  mmaakkiinngg  iitt  hhaappppeenn  aanndd  GGaarryy  ffoorr  hhiiss  pphhoottooggrraapphhiicc  sskkiillllss,,  aass  sshhoowwnn  oovveerr  ppaaggee..  

SShhaarriinngg  aa  HHiillllss  CChhrriissttmmaass  ––  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  ssuuppppoorrttiinngg  tthhiiss  vveerryy  wwoorrtthhyy  ccaauussee  

ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  tthhrroouugghh  ddoonnaattiioonnss  ooff  ffoooodd  aanndd  ggiiffttss  bbrroouugghhtt  ttoo  aa  ccoolllleeccttiioonn  

ppooiinntt  aatt  oouurr  CChhrriissttmmaass  lluunncchh..  TThheerree  aarree  ppeeooppllee  iinn  nneeeedd  aatt  CChhrriissttmmaass  ttiimmee  lliivviinngg  

iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  KKaallaammuunnddaa  aanndd  oouurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwiillll  bbee  wweellll  aapppprreecciiaatteedd..    IIff  yyoouu  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  ppaacckkiinngg  aanndd  oorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  pplleeaassee  ccaallll  00444488  881122  553344..  



BBeeccaauussee  iitt’’ss  ssuucchh  aa  lloonngg  

bbrreeaakk  bbeettwweeeenn  tthhee  

CChhrriissttmmaass  lluunncchh  aanndd  oouurr  

FFeebbrruuaarryy  mmeeeettiinngg,,  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  iiss  ssuuggggeessttiinngg  aa  

ssuunnddoowwnneerr  iinn  SSttiirrkk  PPaarrkk  

oonn  TTuueessddaayy  1111  JJaannuuaarryy  

ffrroomm  44..3300  PPMM..    YYoouurr  

pprreesseennccee  wwiillll  bbee  

pplleeaassuurraabbllee..    

FFiinnaall  wwoorrdd  --    

TThheerree  wwiillll  bbee  110044  ooff  uuss  aatt  tthhee  

CChhrriissttmmaass  lluunncchh  aanndd  oonn  tthhaatt  

nnoottee  mmaayy  JJooyyccee  aanndd  II  ttaakkee  

tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  wwiisshhiinngg  

eeaacchh  aanndd  eevveerryy  oonnee  ooff  oouurr  

mmeemmbbeerrss  aa  vveerryy  hhaappppyy  aanndd  

hheeaalltthhyy  ffeessttiivvee  sseeaassoonn..  

WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  

yyoouu  iinn  nnuummbbeerrss  ffoorr  oouurr  ffiirrsstt  

mmeeeettiinngg  iinn  FFeebbrruuaarryy  22002222..  
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