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Τα νέα μέλη του Συμβουλίου
Ευχαριστούμε πολύ τον Αριστοτέλη Τιμπουκίδη και τον Γιώργο Λιαρίδη το νεότερο που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να
συμμετέχουν στο Συμβούλιο. Θα ορκιστούν στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
από τον Πατέρα Παναγιώτη.
Χρυσές Κυρίες
Ο σύλλογος Golden Ladies θα συνεδριάσει στις 14 Φεβρουαρίου στις 6μμ. Θα κόψουμε την Βασιλόπιτα μας
αφού αυτό θα είναι η πρώτη συνάντηση μας για τη καινούρια χρονιά και θα γιορτάσουμε την ημέρα του Αγίου
Βαλεντίνου μαζί! Όλα τα νέα και παλιά μέλη είναι ευπρόσδεκτα να παρευρεθούν!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Στις 20 Φεβρουαρίου, η ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Καναδά οργανώνει άλλη μια μέρα εθελοντικής
Αιμοδοσίας στην κοινότητα από τις 4μμ-8μμ. Προτρέπουμε όλους , όσοι είστε σε θέση να βοηθήσετε, να
συμμετέχετε. Παρακαλούμε κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στη σελίδα www.blood.ca.
Οι Κόρες της Πηνελόπης
Οι ΚΤΠ του Κάλγκαρι διοργανώνουν μια βραδιά κρασιού και μπύρας « That’s the Spirit » το Σάββατο 2 Μάρτιου
προς όφελος του οργανισμού Παιδικής Εγκεφαλικής Παράλυσης !Φέρτε τα παπούτσια χορού και απολαύστε την
ζωντανή ορχήστρα σε ρυθμούς της δεκαετίας του 80!Η τιμή εισιτηρίου είναι $65 και τρέξτε να αγοράσετε τα
εισιτήρια σας νωρίς γιατί θα εξαντληθούν! Αυτή η εκδήλωση είναι για 18 και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες
η να αγοράσετε εισιτήρια, παρακαλούμε στείλτε μας email στο thatsthespiritdop19@gmail.com.
Οι Βοηθοί της Αθηνάς
Οι ΒΤΑ του Κάλγκαρι διοργανώνουν πώληση αρτοποιημάτων και καφέ την Κυριακή 17 Μαρτίου μετά την
Εκκλησία. Τα κορίτσια θα προετοιμάσουν όλων των ειδών τα καλούδια και νηστίσιμες λιχουδιές. Όλα τα έσοδα θα
διατεθούν για τον μη κερδοσκοπικό εθνικό οργανισμό « Το Χαμόγελο του Παιδιού ». Για περισσότερες
πληροφορίες για τον οργανισμό παρακαλούμε πατήστε https://www.hamogelo.gr/.
Πολυπολιτισμική βραδιά Hitmen!
Η ομάδα χόκεϊ Hitmen διοργανώνει την 4η Πολυπολιτισμική βραδιά , 1η Μαρτίου στις 7μμ!Είναι μια βραδιά για να
γιορτάζουμε την ποικιλία πολιτισμών στο Κάλγκαρι! Τα εισιτήρια είναι $12 και μπορείτε να πατήσετε
https://calgaryflames-znsoe.formstack.com/forms/hitmen_multicultural_night για να τα αγοράσετε.
Met Youth
Ο σύλλογος Met Youth Calgary θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση Wine and
Cheese!Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο πατέρα Παναγιώτη ο οποίος απάντησε σε πολλές δύσκολες ερωτήσεις.
Ήταν πολύ επιμορφωτική βραδιά με τεράστια επιτυχία!
Από τις 28 Ιουνίου ως την 1 Ιουλίου, Ο σύλλογος Met Youth του Καναδά διοργανώνει το 2019 Εθνικό Συνέδριο
στο Βανκούβερ, ΜΒ ! Αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία για όλα τις ομάδες Νεολαίας σε ολόκληρο τον Καναδά να
συγκεντρωθούν για ένα Σαββατοκύριακο και να μάθουν για την Ορθοδοξία, να γνωρίσουν άλλους Έλληνες
ηλικίας 16-30 χρονών! Θα μας χαροποιούσε να έχουμε εκπροσώπους της Νεολαίας του Κάλγκαρι , να λάβουν
μέρος σε αυτή την μοναδική συνάντηση. Αν ενδιαφέρεστε, ή έχετε κάποιες ερωτήσεις παρακαλούμε στείλτε μας
email στο orthodoxyouthcalgary@gmail.com. Θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σύντομα!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Ο Επιχειρηματικός Κατάλογος των μελών μας, ανανεώνεται συνεχώς !Πατήστε εδώ για να τον δείτε. Σαν
υπενθύμιση, όλα τα μέλη με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους , μπορούν να προσθέσουν την επιχείρησή
τους στον Κατάλογο Επιχειρήσεων δωρεάν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πηνελόπη στο
admin@calgaryhellenic.com, αν επιθυμείτε να προσθέσετε το όνομα της επιχείρησής σας και τους τρόπους
επικοινωνίας, στον κατάλογο.
Καλάθι Απολεσθέντων
Το καλάθι μας γεμίζει! Αν έχετε χάσει κάτι, παρακαλούμε καλέστε στο γραφείο της Κοινότητας στο 403-246-4553
επιλέγοντας 5, για να δείτε αν το έχουμε!
Πληροφορίες για τελετές
Για πληροφορίες σχετικά με κηδείες και μνημόσυνα, παρακαλούμε πατήστε εδώ

