Τα Νέα Της Κοινότητάς Μας
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Το υπάρχον κοινοτικό συμβούλιο έχει 4 κενές θέσεις και σύμφωνα με το καταστατικό μας, το συμβούλιο μπορεί
διορίσει μέλη να καλύψουν αυτά τα κενά . Οι άδειες θέσεις είναι:
 2 θέσεις μονοετούς θητείας
 2 θέσεις τριετούς θητείας
Σας καλούμε να προσφέρετε τον χρόνο, τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας για να στηρίξετε την κοινότητα μας.
Ελπίζουμε ότι θα θελήσετε να προσφέρετε εθελοντικά στην κοινότητα μας και αν ενδιαφέρεστε συντάξτε ένα
γράμμα, στο οποίο θα αναφέρετε τα ενδιαφέροντά σας και τους τομείς που θα θέλατε να απασχοληθείτε. Η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2019.
11η Ετήσια Ελληνική Βραδιά Πόκερ
Εκ μέρους της οργανωτικής Επιτροπής και του Συμβουλίου, θα θέλαμε να εκφράσουμε την μέγιστη εκτίμηση μας
προς όλους οσοι παρευρέθηκαν στην φετινή εκδήλωση!
Ελληνικό Σχολείο
Το 2019 ξεκίνησε με το δεξί για το Σχολείο μας , το οποίο κέρδισε το φλουρί της Βασιλόπιτας.Οι νικητές του φετινού
διαγωνισμού «Διακόσμησης Χριστουγεννιάτικης Πόρτας» απόλαυσαν πίτσες , προσφορά του εστιατορίου Gus’
Pizza. Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά σας. Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθεια μας ευγνωμοσύνη
προς τον οργανισμό Cenovus Energy για τη δωρεά γραφικών υλών προς το σχολείο μας .
Μαθήματα Ενηλίκων προσφέρονται Τρίτη και Τετάρτη βράδυ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επικοινωνείτε με την Jeannette στο greekschool@calgaryhellenic.com.
Met Youth – Εκδήλωση με κρασί και τυρί
Ο Πατέρας Παναγιώτης και η ομάδα Met Youth Calgary σας προσκαλούν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στην
Εκκλησία για μια βραδιά γευσιγνωσίας και ανοιχτής συζήτητσης . Παρασκαλούμε υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας
μέσα από την σελίδα της εκδήλωσης μας στο facebook,στο Instagram ή στο
email orthodoxyouthcalgary@gmail.com και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.Άτομα κάθε ηληκίας είναι
ευπροόσδεκτα στην εκδήλωση!Θα υπάρχει κρασί , τυριά , ελαφριά ορεκτικά αλλα και χυμοί και αναψυκτικά για τη
παιδιά. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Στις 4 Φεβρουαρίου, η ομάδα εθελοντικής Αιμοδοσίας 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!
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 εδώ για αν τα
αγοράσετε.
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.

