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Січень 2020, Вісник Українського Центру Сеньйорів
Celebrating 36 years of Service to the Community
Святкуємo 36 роки послуг для громади
www.ukrseniors.org - For more information call: 705-673-7404
Wishing all members, family & friends a healthy, happy, and prosperous New Year!
We look forward to your participation in our many cultural events and workshops that
are being planned for the coming year!
Your support is sincerely appreciated. Together we can achieve the extraordinary.
Monday, January 6th – Sviat Vechir 6 p.m.
If you are planning on attending our traditional Christmas Eve supper – Sviat Vechir,
please reserve your ticket now! The cost is $25 per person with priority given to our
residents first, then members and then guests.
Please note that the Centre will be closed on Tuesday, January 7, 2020.
January & February Food Workshops

Potato prep will be Monday, January 13 & 27. Starting at about 9:30 a.m.
helpers will be needed to form potato balls. Pyrohy will be made on
Tuesday, January 14 & 28.
Holubtsi will be made on Tuesday, January 21.
Your assistance will be greatly appreciated. If you can help, please do.
Refreshments and lunch will be provided.
З Різдвом Христовим та з Новим 2020 Роком!
Бажаємо всім членам, родичам та друзям здорового, щасливого та процвітаючого
Нового року! Ми з нетерпінням чекаємо Вашої участі у наших численних культурних
заходах та семінарах, які плануються на майбутній рік! Ми щиро вдячні Вашій
підтримці. Разом ми можемо досягти незвичайного.

Понеділок,06 січня в 6:00 поп. Св’ятий Вечір.
Квитки на нашу традиційну українську Різдвяну Святу Вечерю вже є в наявності в
Українському Домі Сеньйорів. Ціна квитка $25 від особи. Місця обмежені. Квитки
просимо замовляти заздалегідь. Мешканці будинку матимуть можливість першими
придбати квитки, після чого квитки будуть доступні для наших членів та гостей.

Заготовка харчів у Січні.
Картопля - Понеділок, 13 та 27 січня.
Вареники - Вівторок, 14 та 28 січня.
Голубці – Вівторок, 21 січня.
Обідня перекуска.
Будь ласка, приходьте допомогти – ми завжди раді і вдячні вам за вашу поміч.

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

