Ukrainian Seniors’ Centre Newsletter December 2019
Грудень 2019, Вісник Українського Центру
Сеньйорів
Celebrating 35 years of Service to the Community
Святкуємo 35 років послуг для громади
www.ukrseniors.org - For more information call: 705-673-7404
December Food Workshops
Potato prep is on Monday, December 9, helpers are needed to peel and then form potato balls.
Pyrohy will be made on Tuesday, December 10.
Holubtsi will be made on Tuesday, December 3 & 17.
If you can help, please do. We look forward to seeing you. Refreshments and lunch will be provided.
A food workshop will be held every Tuesday, robo call will be sent to confirm.
Thursday, December 12 – St Mykolai Luncheon & Yalynka project celebration – noon
A reminder that if you plan on attending this year’s St Mykolai Luncheon to please reserve your space
now! Do not be disappointed, seating is limited. December birthdays will be celebrated at this event.
Yalynka Project
We will also celebrate our annual Yalynka Project. This year proceeds raised are in support of a local
charity and to assist Ukraine’s war victims. Please be generous, donation over $10 will receive a taxdeductible receipt.
Please make your donation before December 10th so that St Mykolai can acknowledge your
generosity.
Monday, January 6th – Sviat Vechir 6 p.m.
Tickets will soon be available for our traditional Christmas Eve supper – Sviat Vechir. The cost is $25
per person with priority given to our residents first, then members and then guests.
This is a popular event; please reserve your space now!
Reminder - Our Centre is Scent Free
People are sensitive to scents. Our Centre is scent-free! Please respect this policy. When visiting the
Centre please refrain from using any scents like perfumes, after shave, hand lotions, hairsprays etc.
Your cooperation is appreciated.
Заготовка харчів у Грудні. Потрібна допомога !
Картопля - Понеділок,09 грудня.
Вареники - Вівторок, 10 грудня.
Голубці-Вівторок, 03 та 17 грудня.Обідня перекуска.
Сподіваємось на Вашу поміч. Ми також плануємо заготовки кожного вівторка, телефонний
дзвінок буде надісланий для підтвердження.
Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні Вам.
Четвер,12 Грудня в 12 00 пп Свято Святого Миколая і Ялинки.
Просимо взяти до уваги, якщо ви плануєте приєднатись до нас на святковий обід і приємно
провести час в присутності Святого Миколая пропонуємо щоб ви замовили своє місце зараз, так
як місця обмежені. Також будемо святкувати день народження членів що народилися в Грудні.
Проект Ялинка
Цьогорічні пожертви на проект Ялинки будуть використані для підтримки місцевої благодійної
організації а також для надання допомоги пораненим солдатам, їх сім’ям та сиротам війни в
Україні. Щиросердечна подяка за вашу небайдужість до чужого горя.

Понеділок, 06 Січня в 6 00 поп Св’ята Різдв’яна Вечера.
Квитки на нашу традиційну українську Різдв’яну Св’яту Вечерю, що складається з 12-ти пісних
страв, ви зможете придбати в Українському Будинку Сеньйорів. Ціна квитка 25 від особи. Місця
обмежені. Мешканці будинку матимуть змогу першими придбати квитки після чого квитки будуть
доступні для наших членів та гостей. Просимо замовляйте ваші квитки заздалегідь.
Увага!!!
Український Будинок Сеньйорів є зоною вільною від ароматів. Деякі мешканці нашого будинку
мають алергічну реакцію на запахи духів, крему після голення а також ароматизованої
косметики, тому просимо всіх, хто планує відвідати наш Центр утриматися від вживання
ароматизованої продукції. Просимо віднестися з повагою та розумінням до наших правил.

The Board of Directors & staff wish everyone a blessed
Christmas and the happiest New Year 2020!
Thank for supporting the Ukrainian Seniors’ Centre

