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ЧЕРВЕНЬ 2018, Вісник Українського Центру Сеньйорів
Celebrating 34 years of Service to the Community
Святкуємo 34 роки послуг для громади
www.ukrseniors.org - For more information call: 705-673-7404
June is Seniors’ Month
A time to celebrate the lives of seniors, their contributions, experience, and wisdom.
June Food Workshops
Potato prep will be on Monday, May 28, June 4 & 18. Starting at about 9:30 a.m. helpers will be
needed to form potato balls. Pyrohy/varenyky will be made on Tuesday, May 29, June 5 & 19.
Specialty prep for our All-you-can-eat Pyrohy Fundraiser will be on Monday, June 18. Specialty
pyrohy will be made on Tuesday, June 19.
Lunch will be provided. Look forward to seeing you!
.
June 7 – Elections Ontario
The provincial elections take place on Thursday, June 7. Please vote!
Residents will have the opportunity to vote at the Centre.
This week only, Diners’ Club will be on Friday, June 8.
Volunteer Appreciation Dinner – Friday, June 15 – 5:30 p.m.
Everything we accomplish at the Centre is only possible with volunteers!
We thank each and every one of our volunteers for their support and dedication!
We will celebrate our wonderful volunteers with our Volunteer Appreciation Dinner.
Please reserve your space and pick up your ticket at the Centre before Friday, June 8th.
This year our entertainment will be Charly Sirois a mentor and psychic medium who inspires crowds
with her ability to speak with your heart and soul. Charly spent years managing a team of 250
employees for a family owned construction company when tragedy struck. Charly’s beloved 20-year
old son died in a car accident.
Through her grief, Charly turned her pain into a passion of helping others by teaching and mentoring
people from around the world. She has also appeared in International Women shows where she
captivates audiences by painting spirit “back to life” while conveying messages of love from loved ones
who have crossed over.
All-you-can-eat Pyrohy Fundraiser – Friday, June 22 – 11:30 a.m. to 1:30 p.m.
Our popular fund-raiser, the All-you-can-eat Pyrohy will be on Friday, June 22.
A variety of pyrohy including classic potato & cheese, kapusta, and fruit filled will be available.
The cost is $15 per person, tickets are available at the Centre.
Take-out will be limited to 1 ½ dozen pyrohy per ticket.
7 ЧЕРВНЯ - ВИБОРИ В ОНТАРІО
Провінційні вибори відбудуться в четвер, 7 червня. Будь ласка, проголосуйте!
Мешканці матимуть можливість голосувати в Центрі.
*Тільки цього тижня, Обід буде перенесено на п'ятницю, 8 червня.*
ЗАГОТОВКА ХАРЧІВ В ЧЕРВНІ. ПОТРІБНА ПОМІЧ !
Картопля - в Понеділок, 28 травня і 4 червня в 9:30 ранку.
В вівторок, 29 травня і 5 &19 червня- вареники. Додаткова підготовка до "Скільки зможете
з'їсти- вареничний обід" в понеділок, 18 червня. Вироблення різновидних вареників у вівторок,
19 червня. Обідня перекуска. Сподіваємось на Вашу поміч.
Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні Вам.
День Подяки Волонтерам - П'ятниця, 15 червня - 17:30.
Місяць-Червень: святкування Сеньйорів і Волентерів! Все можливо з допомогою волонтерів!
Будь ласка, резервуйте місце і отримайте квиток у Центрі до п'ятниці, 8 червня.
Цього року нашим розважальним гостем буде, Charly Sirois душевний наставник, котра
володіє вмінням і допомагає людям говорити зі своїм рідними потойбіччя.
"Скільки зможете з'їсти- вареничний обід"- П'ятниця, 22 червня - з 11:30 до 13:30.
Наш популярний вареничний обід відбудеться в п'ятницю, 22 червня. Будуть доступні різновидні
вареники, в тому числі класичні картопляні та з сиром, капустяні та фруктові.
Вартість - $15 від особи, квитки доступні в Центрі. Можна придбати зі собою на виніс 1 ½
дюжини вареників за 1 квиток.
PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS
CHECK THE CALENDAR FOR EVENTS

