Ukrainian Seniors’ Centre Newsletter November 2019
Листопад 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
November Food Workshops
Potato prep is on Monday, November 11 & 25, helpers are needed to peel and then form potato balls.
Pyrohy will be made on Tuesday, November 12 & 26.
Holubtsi will be made on Tuesday, November 19.
If you can help, please do. We look forward to seeing you. Refreshments and lunch will be provided.
We are also planning on having a food workshop every Tuesday, robo call will be sent to confirm .
Tuesday, November 5 - Celebration of Remembrance (10:30am following mass)
Following 9:30 mass at St Mary’s on Tuesday, November 5, all members, family and friends are
encouraged to join us at the Centre as we pay tribute to our members, past and present who have
passed away within the last year. Lunch will be served.
Diners’ Club - update
Diners’ Club is a service provided by our supportive housing program. Residents, members and
guests are encouraged to attend.
Wednesday is casserole & salad, Thursday, full Diners’ meal, Friday, soup & sandwich. Please
reserve you space in advance to assist with prep.
During workshops meals will be provided, residents will still be able to participate.
Sunday, November 17 Holodomor Remembrance @ 2pm
The month of November is traditionally recognized as a time to remember the millions of innocent
victims who died during the 1932-33 Holodomor famine genocide in Ukraine.
Please join us for a short moving program the 86th anniversary of this tragedy. We must never forget!
Sunday, November 24 – Annual Christmas Food Sale & Bazaar
Plans are underway for this year’s annual Christmas Food Sale and Bazaar. There will be fresh
pyrohy & holubtsi available for eat-in or prepackaged to take home, variety of homemade baked
goods, craft table and more.
Your donations of new items only or cash donations, for the penny table would be greatly
appreciated.
Biвторок, 5 Листопада - Поминальна Панахида,
Запрошуємо всіх прийти і вшанувати пам’ять наших членів та ваших рідних, яких ми втратили за
минулий рік. Поминальна Служба Божа і Панахида в церкві Св.Покрови о 9:30 ранку. Після
цього о 10:30 год. відбудеться коротка програма і прийняття в Українському Центрі.
Заготовка харчів у Листопаді. Потрібна допомога !
Картопля - Понеділок, 11 & 25 листопада в 9:30 ранку.
Вареники - Вівторок, 12 & 26 листопада.
Голубці-Вівторок, 19 листопада.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.
Обідній клуб – оновлення.
Обідній клуб- ця послуга надається і рекомендується програмою для мешканців будинку, членів
організації, та гостей, які користуються цим сервісом.
Запрошуємо на наші обідні перекуски: Середа- запіканка і салад; Четвер- повноцінний обід;
П’ятниця- зупа і канапка. Просимо заздалегіть резервуйте місця.Під час харчових заготовків в
вівторок надаємо обідні перекуски, і для мешканців також.
86-річниця Пам’яті Жертв Голодомору – Неділя, 17 Листопада о 2:00 годині.
Листопад – традиційно визнається місяцем поминання жертв Голодомору 1932-33 років. Голод
1932-33 років - це найтрагічніша сторінка в історії України. Це дуже важливо, щоб ми
продовжували пам’ятати і ніколи не забували про цю трагедію. Запрошуємо на коротку
програму, яка відбудеться в Неділю,17 Листопада о 2:00 годині після обіду в Українському
Будинку Сеньйорів. НЕ БУДЬМО БАЙДУЖІ!
Неділя, 24 Листопада в 11: 00 ранку Різдв’яний Базар та Обід.
Запрошуємо всіх прийти на наш Різдв’яний Базар, де Ви зможете поласувати гарячим обідом,
домашньою випічкою а також взяти участь у різних розігравках.
Ми з вдячністю щиро приймемо нові, НЕ ВЖИВАНІ, речі, грошову допомогу, та свіжу домашню
випічку.

PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS

