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December workshops
December is a busy time for workshops at the Centre.
Potato prep will be Monday, December 3. Starting at about 9:30 am helpers will be needed to form
potato balls. Pyrohy will be made on Tuesday, December 4.
Holubtsi will be made on Tuesday, December 11. Lunch will be provided. If you can help, please do.
We Look forward to seeing you!
Thursday, December 13 St Mykolai Luncheon & Yalynka Project
cIf you are planning on joining us for this year’s luncheon and festive afternoon, it is suggested that you
reserve your space NOW (do not be disappointed, seating is limited). Tickets for members are $8
each and for guests $10 each.
Yalynka Project – Assistance to Ukraine’s War Victims
Sadly, as the fighting and chaos continues in Eastern Ukraine, the numbers of those in need of urgent
humanitarian aid are not declining. This year your generous Yalynka donation will be used to help the
wounded soldiers, their families, and war orphans who are suffering great psychological and physical
trauma and will provide them with much needed assistance. Donations of $10 or more will receive a
tax-deductible receipt.
Please make your donation before December 10th so that St Mykolai can acknowledge your
generosity.
Sunday, January 6 – Sviat Vechir 5:30
Tickets for our traditional Ukrainian Christmas Eve Supper consisting of 12 meatless dishes are now
available. The cost is $25 per person – seating is limited. Residents will have first opportunity to
purchase tickets followed by our Ukrainian members then guests. Do not be disappointed.
Please reserve your space before December 21.
Gift certificates available
Gift certificates for our Diners’ Club congregate dining or fresh cabbage rolls and pyrohy are available
to purchase.
Заготовка харчів у Грудні. Потрібна допомога !
Перед Різдвяна підготовка харчів.
Картопля - Понеділок, 03 грудня в 9:30 ранку.
Вареники - Вівторок, 04 грудня.
Голубці-Вівторок, 11 грудня.
Обідня перекуска.Сподіваємось на Вашу поміч.
Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні Вам.
Четвер, 13 Грудня в 12:00 поп.Св’ято Св’ятого Миколая і Ялинки.
Якщо ви плануєте приєднатись до нас на святковий обід і приємно провести час в присутності
Св’ятого Миколая пропонуємо щоб ви зберегли своє місце зараз,так як місця обмежені.
Вартість квитка для членів Українського Будинку Сеньйорів - $8 для гостей $10 .
Проект Ялинки-Допомога жертвам війни в Україні.
На жаль, вже четвертий рік ра сході України продовжується активна фаза воєнного
протистояння російській агресії, і кожного дня є нові жертви цієї неоголошеної війни.
В цьому році ваша щедра пожертва буде використана для надання допомоги пораненим
солдатам, їх сім’ям та сиротам війни для відновлення їхнього фізичного і психологічного
здоров’я.Щиросердечна подяка за вашу небайдужість до чужого горя.
Пожертви $10 і більше отримають податкову вирахувальну квитанцію.Просимо зробити вашу
пожертву до 10 грудня і ваше ім’я буде записане у книгу Св’ятого Миколая.
Неділя,06 Січня в 5:30 поп.Св’ята Різв’яна Вечера
Квитки на нашу традиційну українську Різдв’яну Св’яту Вечерю, яка складається з 12-ти пісних
страв,ви зможете придбати в Українському Будинку Сеньйорів.Ціна квитка $25 від особи.
Місця обмежені.Мешканці будинку матимуть змогу першими придбати квитки після чого квитки
будуть доступні для наших членів та гостей.
Просимо замовляйте ваші квитки до 10 грудня.
Подарункові Сертифікати
В Українському Будинку Сеньйорів ви можете придбати подарункові сертифісати на смачні
домашні обіди а також свіжі вареники та голубці.
Подарункові сертифісати для смачних домашніх обідів а також свіжі вареники та голубці
THE CENTRE
Ви можете
придбати WILL BE CLOSED DECEMBER 24 TO JANUARY 2

WISHING YOU A BLESSED CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

