Ukrainian Seniors’ Centre Newsletter 2020
Березень 2020, Вісник Українського Центру Сеньйорів
Celebrating 37 years of Service to the Community
Святкуємo 37років послуг для громади
www.ukrseniors.org - For more information call: 705-673-7404
March Food Workshops- Tentative dates!
Potato prep will be Monday, March 2 & 16. Starting at about 9:30 a.m. helpers will be needed to form
potato balls. Pyrohy will be made on Tuesday, March 3 & 17.
Holubtsi will be made on Tuesday, March 10 starting about 9:30 a.m.
Your assistance would be greatly appreciated. If you can help, please do. Refreshments and lunch
will be provided.
Sunday, March 8 @ 2:00 pm – Tribute to Taras Shevchenko
Join us at the Centre for an afternoon of poetry and songs to celebrate our great national poet Taras
Shevchenko. Program will include performances by UNF Ridna Shkola and our own members.
Admission - voluntary donation. Light refreshments.
Monday March 9 @ 10am - March is Fraud Prevention Month
Join us in the Great Hall on Monday, March 9 for an informative presentation by the GSPS & Crime
Stoppers on fraud prevention.
. Saturday, March 14 or 21 – Beginners Pysanka Workshops – 10 am to noon
Now is the time to register to learn the art of Ukrainian egg decorating with instructors Roma Shewciw &
Marilyn Vervega. The workshops are offered to the community as well and fill up quickly.
The World’s Largest Study About Support For Young Onset or Rare Dementia
If you are interested in participating in this study contact the research team at Nipissing University.
Please visit our web-site www.ukrseniors.org for more info.

Заготовка харчів у Березні. Потрібна допомога !
Картопля – Понеділок 02 &16 березня в 9:30 ранку. Вареники - Вівторок, 03 &17 березня.
Голубці – Вівторок,10 березня.
Обідня перекуска. Сподіваємось на Вашу допомогу.
Будь ласка, приходьте – ми завжди раді і вдячні Вам.
Неділя,8 Березня о 2:00 п. п. ’’Шевченківське свято’’
Запрошуємо Всіх на свято вшанування нашого великого національного поета Тараса
Шевченка. Святкову програму підготували члени Українського Центру а також учні УНО
‘’Рідна Школа’’ під керівництвом вчительки Софії Федорович.
Після програми кава та солодке.
Вхід безкоштовний. При бажанні ви зможете зробити добровільну пожертву.
Понеділок, 09 березня о 10:00 ранку - лекція ‘’Як запобігти обману і злочинності’’

Будь ласка приєднуйтесь до нас на профілактичну лекцію від гостя спікера Lise,
координатора запобіганню обману та злочинності при Садбурській Службі Поліції.

Субота 14 та 21 березня з 10:00 до 12:00п.п Майстерня Писанки.
Якщо ви бажаєте навчитися базових ocнов розпису Української Писанки просимо
реєструватись заздалегідь. Кількість місць обмежена! Вартість- $25 від особи, включаючи
матеріали.
Найбільші у Світі Наукові Дослідження з виявлення ранніх та рідкісних випадків
Деменції.
Якщо ви зацікавленні в тому, щоб брати участь у цьому дослідженні, звертайтесь до
дослідницької групи Nipissing Університету. Більше інформації ви можете отримати з
нашої інтернет-сторінки www.ukrseniors.org.

