Ukrainian Seniors’ Centre Newsletter June 2019
Червень 2019, Вісник Українського Центру Сеньйорів
Celebrating 35 years of Service to the Community
Святкуємo 35 роки послуг для громади
www.ukrseniors.org - For more information call: 705-673-7404
Kitchen is back in full operation
Monday, June 3, in preparation for our all-you-can-eat luncheon we will be making blueberry
pyrohy.
Tuesday, June 4., Specialty pyrohy will be made.
If you can help, please do. Refreshments and lunch will be provided.
All-you-can-eat Pyrohy Fundraiser – Thursday, June 6 – 11:30 a.m. to 1:30 p.m.
Our popular fund-raiser, the All-you-can-eat Pyrohy Luncheon will be on Thursday, June 6.
A variety of pyrohy including classic potato & cheese, kapusta, cottage cheese and fruit filled
will be available.
The cost is $15 per person, tickets are available at the Centre.
Take-out will be limited
to 1 Appreciation
½ dozen pyrohy
per –
ticket.
Volunteer
Diner
Thursday, June 20 – noon
.

June is seniors’ month! Volunteers are the heart of our community. Your help is beyond
measure, your dedication plain to see. All our accomplishments are only possible with the help
of volunteers, we appreciate your efforts!
Volunteers are encouraged to join us for our Volunteer Appreciation Lunch as we celebrate
and thank our wonderful volunteers.
Please reserve your space and pick up your ticket at the Centre before Friday, June 14th.
Cabbage scalding
It is time to stock our freezers. As soon as cabbage becomes available, there will be cabbage
scalding workshops. We will post and notify you by robo call once dates are confirmed.

КУХНЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ. ПОТРІБНА ПОМІЧ !
Підготовка до «Вареничного Обіду»
Чорничні вареники - в Понеділок, 3 червня в 9:30 ранку.
У вівторок- 4 червня робимо різних начинок вареники.
Обідня перекуска. Будь ласка, приходьте допомогти - ми завжди раді і вдячні за вашу поміч.

Скільки зможете з’їсти – «Вареничний обід» -Четвер,06 Червня з 11:30 до 1:30 пoп.
Наш популярний вареничний обід відбудеться у Четвер, 06 Червня. Ви зможете
поласувати вареники класичні: картопляні з сиром, вареники з капустою, а також
вареники з фруктами. Вартість квитка – $15 . Можна придбати зі собою на виніс 18
вареників за 1 квиток.
День подяки Волонтерам – Четвер, 20 червня о 12 поп.
Волонтери - це серце нашої громади. Їхня допомога це безцінний дар. Ми щиро вдячні їм за їхню
відданість і невтомну працю. Всі наші здобутки можливі завдяки їхній підтримці і допомозі.
20 червня о 12 год за святковим обідом в Українському Центрі ми будемо вшановувати всіх
наших волонтерів.
Дорогі волонтери, просимо забрати квитки на святковий обід не пізніше П’ятниці, 14 Червня.
Заготовка капусти
Настав час заповнити наші морозильні камери. Як тільки капуста стане доступна в ціні ми зразу
почнемо заготовку на зиму. Просимо слідкувати за нашими наступними повідомленнями.
Заздалегідь дякуємо за вашу допомогу.

PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS

