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Жовтень 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
October Food Workshops
Potato prep is on Monday, September 30 & October 28, helpers are needed to peel and then form potato
balls. Pyrohy will be made on Tuesday, October 1. & October 29
Holubtsi will be made on Tuesday, October 8 & 22. 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.
Thursday, October 3 – Kobzaring across Canada @ 7pm
Don't miss this special presentation of rarely seen traditional instruments of Ukraine!
JURIIJ FEDYNSKYJ , an American, has been teaching, making, and playing the bandura, kobza and
torban for the past 20 years in Ukraine.
He will be accompanied by Oleh But, a fiddler from Kyiv.
CDs will be available for purchase. Admission by donation.
Monday, October 21 - Election Day
Make sure you have a say - please exercise your right to vote! Residents vote in the Great Hall.
Thursday, October 31 – Halloween Diners’ Club
Wear a costume and dress up as your favourite character and join us Thursday, October 31 for a fun time
and delicious luncheon. Please reserve your space in advance.
Upgrades to the Centre and Residence
In October, the windows in the building are scheduled to be replaced. Residents will receive a notice before
work begins.
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, for the penny table would be greatly appreciated.
Заготовка харчів в Жовтні. Потрібна допомога !
Картопля - Понеділок, 30 вересня та 28 жовтня .
Вареники – Вівторок,01 та 29 жовтня.
Голубці – Вівторок, 08 та 22 жовтня
Обідня перекуска.
Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні за вашу поміч.
Четвер,03 жовтня - зустріч з молодим Кобзарем України.
Не пропустіть дуже рідкісну можливість побачити і почути призабуті народні інструменти України.
Гість Юрій Фединский, американець українського походження навчає, майструє та грає на бандурі
кобзі і торбані вже понад 20 років в Україні. У концерті також візьме участь скрипаль з України Олег
Бут. Буде можливість придбати їхні платівки. Вступ за добровільними датками.
Понеділок, 21 Жовтня- День Виборів.
Скористуйтеся своїм правом голосу та проголосуйте на виборах 21 жовтня. Мешканці будинку
зможуть проголосувати в Great Hall.
Четвер, 31 Жовтня о 12:00 пп. Головін.
Одягніть костюм свого улюбленого персонажу і приходьте відсвяткувати Головін за смачним обідом
та різними розвагами. Місця обмежені. Просимо повідомити про свою участь заздалегідь.
Обновлення Будинку Сеньйорів
На місяць жовтень заплановано заміна вікон для цілого Будинку Сеньйорів. Мешканців просимо
слідкувати за повідомленням про початок робіт.
Неділя, 24 Листопада – Різдвяний Базар та Обід.
Запрошуємо всіх прийти на наш Різдвяний Базар, де ви зможете поласувати гарячим обідом,
домашньою випічкою, придбати сувенір і взяти участь у різних розігравках.
Ми з вдячністю щиро приймемо нові НЕ ВЖИВАНІ речі на penny table, та свіжу домашню випічку.
.

PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS

