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February Food Workshops- Tentative dates! 
Potato prep will be Monday, February 4.  Starting at about 9:30 a.m. helpers will be needed to form 
potato balls.  Pyrohy will be made on Tuesday, February 5. 
Holubtsi will be made on Tuesday, February 12. 
Your assistance would be greatly appreciated.  If you can help, please do.  Refreshments and lunch will 
be provided. 

 
 

Yalynka Project Update 
Our heartfelt thanks to all who donated to our annual Yalynka Project in December. 
Through your kind generosity, $1,469.00 was raised to provide much needed assistance to wounded 
soldiers, their families, and orphans in the ongoing war in Eastern Ukraine. 

 

Save the date - March 29, 30, & 31  
Plans are underway for a special weekend in March, celebrating the art of the Ukrainian Pysanka at our 
Centre. 

Thursday, February 14 – Diners’ Club & Entertainment 
In celebration of Valentine’s Day, a special Diners’ Club with entertainment is being planned. Everyone 
is welcome to attend, the cost is $9 per person, please pick up your ticket before February 11th. 

                                             Збірка на Ялинку - оновлення. 
Щиросердечна подяка всім, хто фінансово підтримав наш щорічний проект-Збірка на Ялинку. 
Завдяки Вашим щедрим пожертвам нам вдалося зібрати $1,469.00, які були направлені в 
Україну для надання допомоги пораненим воїнам, їхнім сім’ям а також дітям-сиротам війни.Щиро 
дякуємо Вам за Вашу небайдужість. 

Заготовка харчів у Лютому.Потрібна допомога ! 
Картопля – Понеділок,04 лютого в 9 30 ранку.  Вареники -  Вівторок, 05 лютого. 
Голубці – Вівторок,12 лютого.   
Обідня перекуска.Сподіваємось на Вашу допомогу. 
Будь ласка, приходьте – ми завжди раді і вдячні Вам.  

 
        14 лютого – День Святого Валентина. 

Запрошуємо всіх прийти і разом з нами за смачним обідом і приємною музикою 
відсвяткувати День Святого Валентина.Квитки на обід, за ціною $9 від особи, ви зможете 
придбати у Лінди до 11 Лютого. 

   Неділя,3 Березня о 2:00 пп.’’Шевченківське свято’’ 
Запрошуємо Всіх на свято вшанування нашого великого національного поета Тараса 
Шевченка.Святкову програму підготували учні УНО‘’Рідна Школа’’під керівництвом 
вчительки Софії Федорович.Після програми кава та солодке. 
Вхід безкоштовний.При бажанні ви зможете зробити добровільну пожертву. 

Sunday, March 3 @ 2:00 pm - an afternoon with Shevchenko 
Join us at the Centre for an afternoon of poetry and songs to celebrate our great national poet Taras 
Shevchenko.  Program will include a special presentation by UNF Ridna Shkola Ukrainian School 
students with teacher Sophia Fedorowich.  Admission- voluntary donation.  Light refreshments. 
 

29-31 Березня-Виставка Українських Писанок. 
В нашому центрі йде приготування до дуже особливого свята ‘’Мистецтво Української 
Писанки.’’Не пропустіть буде дуже цікаво! Більше інформації читайте в наступному 
віснику. 
 

 
PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS  

http://www.ukrseniors.org/

