Indianapoles latviešu kopējā

Ziemsvētku eglīte
sestdien, 2016. g. 17. decembrī
plkst. 2:00 p.p.
Latviešu Sabiedriskajā Centrā
1008 W. 64th St., Indianapolis, IN 46260
Programma:

Svētbrīdis
Ziemsvētku ludziņa: PRETIM ZIEMSVĒTKU VECĪTIM – Līga Ketlere, Gita Roze
Indianapoles latviešu skolas audzēkņu iestudējumā
Ziemsvētku vecīša ierašanās
Vakariņas

Lūdzam vecākus kuŗu bērni neapmeklē latviešu skolu, bet vēlētos, lai tie saņemtu dāvanas, tās nodot biroja
telpā pirms eglītes.
Ieeja:

Par labprātīgiem ziedojumiem sākot ar $10 no personas vai $20 no ğimenes.
Visus laipni aicina Indianapoles latviešu skola

Ziemsvētku tirdziņš
Rupjmaize, pīrāgi, ābolkūkas, piparkūkas, tortes . . .
LSC dāmu komitejas locekles rīko gadskārtējo svētku gardumu tirdziņu
17. decembrī no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Rokdarbu pulciņa dalībnieces ir vairākus mēnešus cītīgi strādājušas, lai pagatavotu
skaistu skaistos adījumus, izšuvumus ….visu šo varēs iegādāties tirdziņa laikā, kā arī
Pārslas Kriķes gatavotās rotas lietas. Bez tam būs vairāki citi rokdarbu stendi, gan
vietējie, gan no ārpuses.
Café Rīga par mērenām cenām varēs pirkt tortes, cepumus, ābolmaizes un
garšīgu kafiju, ko varēs baudīt draugu pulkā svētku gaisotnē.
Ar jautājumiem par tirdziņu lūdzam griezties pie Lindas Grendzes –
tālr. 317.418.1283.
Gaidām daudz latvisko ēdienu un lietišķās mākslas cienītāju!
LSC dāmu komiteja

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅA PASŪTINĀJUMA LAPA
Pasūtinājumus pieņemsim līdz piektdienai, 9. decembrim.

Pīrāgi $8 / duci

_______ x $ 8 = _______________

Rupjmaize $8 / kukuli

________ x $ 8 =________________

(ne vairāk kā 2 kukuļus)

Piparkūkas $16 / mārc.

________x $16 =_______________

(ne vairāk kā 1 mārc.)

Kāposti $10 / 2 mārc. trauku

________ x $ 10 =______________
KOPĀ $

______________

VĀRDS

_____________________________________________

TELEF.

________________________________________

E-PASTS ______________________________________________
Čeki rakstāmi uz “Latvian Community Center” vārda.
Čeks un pasūtinājuma lapa sūtāmi uz:
LSC Bake Sale
c/o Inara Grendze
9017 Black Hawk Lane
Indianapolis, IN 46234

Ja ir jautājumi, lūdzu zvanīt Inarai Grendzei,
tālr. 317-418-1283.
Pasūtinājumi izņemami līdz plkst. 2:00 pp.
17.dec. Neizņemtie – netiks atmaksāti.

