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Croeso i Llanw!
Croeso i Gydweli, a chroeso arbennig i Ŵyl
Llanw. Yr ydym yn gwerthfawrogi’r fraint o
gael cynnal digwyddiad fel hwn, y fraint o
gael galw Cristnogion at ei gilydd, â’r fraint
o gael gwahodd unigolion i weinidogaethu
inni.
Ein nod creiddiol yw cael gogoneddu Iesu,
ac yn arbennig dathlu’r fuddugoliaeth mae’r atgyfodiad yn ei brofi.
Ond, mae gennym ddyheadau eraill, ac yn eu plith mae’r dyhead
i roi cyfle i Gristnogion Cymraeg, o bob math o eglwysi, i rannu
cymdeithas, i addoli ac i ddysgu gyda’i gilydd. Yr ydym yn gweddïo
y bydd Duw, trwy ei Ysbryd Glân yn sylweddoli ein dyhead yn eich
profiad fel unigolyn, fel teulu ac fel eglwys.
Yn y llyfryn, fe ddylech gael hyd i’r wybodaeth angenrheidiol am
ddigwyddiadau’r wythnos, ond cofiwch, mae arweinwyr Llanw yma
i’ch cynorthwyo a’ch cyfeirio. Os oes unrhyw gwestiwn, peidiwch
oedi ceisio gwybodaeth gennym - mi fydd gan y rhan fwyaf ohonom
fathodynnau ddylai eich helpu i’n hadnabod.
Os ydych yn rhieni sydd am gymryd mantais o’r weinidogaeth i blant
ac ieuenctid, mi fydd yna ffurflenni sydd angen eu llenwi a’u rhoi i’r
arweinwyr yn y pecyn hwn.
Os hoffech gynorthwyo a chyfrannu i weinidogaeth Llanw mewn
unrhyw ffordd, cofiwch ddod i’r cyfarfod blynyddol brynhawn Iau, ac
yno hefyd y byddwn yn penderfynu ar leoliad cynhadledd Llanw ar
gyfer y flwyddyn nesaf.
Gobeithio y bydd y diwrnodau nesaf yma yn llawn bendithion, yn
llanw ysbrydol i chwi, a gobeithio yn flaenbrawf o’r llanw ysbrydol y
dymunwn ei weld yn torri ar draethau ein gwlad unwaith eto.
Ar ran y pwyllgor
Meirion Morris
Cadeirydd

Ein Siaradwyr am eleni
Rhys Llwyd Bore Mawrth, Mercher a Iau

Rhys Llwyd yw ein prif-siaradwr eleni. Mae’n fwy na
chyfarwydd â gŵyl Llanw, ag yntau wedi gwasanaethu’r
ŵyl yn ffyddlon bob blwyddyn o’r cychwyn cyntaf. Yn
enedigol o Aberystwyth, bellach mae ef, Menna a
Cadog yn byw yng Nghaernarfon lle mae’n weinidog
ar Eglwys Caersalem yn y dref a dwy Eglwys arall yn
Llanllyfni a Penygroes. Mae ei ddoniau amlwg, a’i
ffyddlondeb yn y gwaith wedi arwain at arwyddion sicr
o fendith a thŵf yn y gwaith yng Nghaernarfon.

Owain a Jos Edwards Nos Lun

Mae Owain a Joseff Edwards yn dad a mab o’r Bala
lle mae Owain yn feddyg teulu ac yn rhannu y gwaith
o reoli Coleg y Bala gyda’i wraig Siân. Mae Jos ar hyn
o bryd yn treulio cyfnod o hyfforddiant yn Llundain
cyn gobeithio dychwelyd i Gymru i wneud gwaith
Cristnogol.

Mike Adams Nos Fawrth

Yr ydym yn croesawu Mike Adams atom eto i Llanw.
Yn enedigol o Lanelli mae’n parhau i fyw yno ac yn
gweinidogaethu yn eang yn lleol, ac ar yr un pryd
bellach yn gweithio i Scripture Union, sy’n rhoi cyfle
iddo ddefnyddio ei ddawn unigryw o gyfathrebu’r
efengyl.

Gwilym Tudur Nos Fercher

Mae Gwilym Tudur wedi mynychu’r ŵyl yn ffyddlon
dros nifer o flynyddoedd bellach, ond dyma’r tro
cyntaf iddo bregethu inni. Mae’n dod o Gaerdydd
ac yn aelod yn Eglwys Ebeneser. Wedi graddio
yn Aberystwyth, mae bellach yn hyfforddi ar gyfer
y Weinidogaeth ac yn dilyn cwrs gradd mewn
diwinyddiaeth yng Ngholeg Wycliffe yn Rhydychen.

Geraint Morse Nos Iau

Yr ydym yn croesawu y Parch Geraint Morse yn ôl
atom i bregethu eleni. Yn wreiddiol o Wystog yn sir
Benfro, mae bellach wedi dychwelyd i weinidogaethu
yn ei Sir enedigol, a hynny yn dilyn cyfnod helaeth fel
gweinidog Penuel Caerfyrddin a chyfnod yn gofalu am
yr Eglwys Saesneg yn Hong Kong.

Gwaith Plant ac
Ieuenctid a Creche
Plant 0 - 2 oed
Bydd ystafell yn Neuadd
Gwenllian gyda thegannau a
Chyswllt Teledu i’r Brif Oedfa i
rieni allu mynd a’u plant yno fel
bo’r angen.

Plant 3 - 5 oed
Neuadd Gwenllian - o dan
arweiniad Elain Treharne
Cofrestru am 9:45am. Bydd
angen i chi gasglu’r plant yn syth
wedi’r prif oedfa am11:30am

Plant Blynyddoedd 1 - 5
Yn festri Capel Morfa (tua can
medr cyn cyrraedd Neuadd
Gwenllian), o dan arweiniad Rhys
Hughes.
Cofrestru am 9:45am - mae yna
faes parcio tu fas i’r adeilad. Bydd
angen casglu’r plant am 12:45pm

Ieuenctid Blynyddoedd 6 - 8
Neuadd Gwenllian - o dan
arweiniad Sion Morris
Cofrestru am 9:45am. Bydd
angen casglu’r plant am 12:45pm

Ieuenctid Blynyddoedd 9 - 11
Neuadd Gwenllian - o dan
arweiniad Derek Rees
Cofrestru am 9:45am. Bydd y
sesiwn yn gorffen am 12:45pm.
Bydd modd arwyddo i ganiatau
i’r ieuenctid gerdded yn ôl i’r
brif neuadd neu bydd angen eu
casglu ar ddiwedd y sesiwn.

Gwaith plant oed cynradd yn ystod
dathliad y nos

Cofrestru am 6:45pm, casglu yn
syth wedi’r gwasanaeth am 8:30
Nos Fawrth - yng nghofal Eglwys
Efengylaidd Aberystwyth
Nos Fercher - yng nghofal Eglwys
Penuel, Caerfyrddin
Nos Iau - yng ngofal Eglwys
Caersalem, Caernarfon

Mae yna groeso i unrhyw rai o’r plant aros gyda’u rhieni yn y brif
oedfa. Bydd angen cofrestru’r plant ac ieuenctid o flaen llaw. Os
nad ydych wedi derbyn ffurflen ganiatad mae modd lawrlwytho un o
wefan Llanw (www.llanw.org). Mae’r holl arweinwyr plant ac ieuenctid
wedi derbyn y gwiriadau angenrheidiol. Cofiwch sicrhau eich bod yn
casglu eich plant ar amser os gwelwch yn dda.
Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch y trefniadau plant
ac ieuenctid, mae yna groeso i chi gysylltu ag Angharad Clwyd
ar angharadclwyd@hotmail.com.

Gweinidogaeth Gweddi
Eleni eto, mi fydd yna weddïo parhaus yn digwydd yn ystod yr Ŵyl, a hynny
o dan arweiniad criw o ffrindiau o Ffald y Brenin. Byddant yn cyfarfod mewn
ystafell ar ochr y brif neuadd, ac mae croeso i chwi ymweld â nhw ar unrhyw
amser yn ystod yr wythnos.
Yn ychwanegol, mi fydd Alun Tudur ag Arfon Jones yn arwain cyfarfod
gweddi bob bore ym Mharc Carafanau Bae Caerfyrddin, a hynny am 8.00.

Tîm Dysgwyr
Ydych chi yn dysgu Cymraeg, neu â
chyfeillion di-gymraeg? Os felly ewch draw
at fwrdd croesawu’r dysgwyr yng nghefn
y neuadd lle fydd Tamsin a’r criw yno i
estyn cymorth. Bydd offer cyfieithu, taflen
caneuon, geirfa a grŵp bach arbennig ar eich cyfer!
Are you learning Welsh, or have friends that do not speak Welsh (yet)? If so,
visit the learners welcome table at the back of the main hall where Tamsin
and the crew will be there with a helping hand. There will be translation
headsets, a vocabulary and song sheet and also a small group for you!

Seminarau am hanner dydd
Dydd Mawrth
Alun Tudur:
‘O’r Diwygiad
Protestannaidd at
heddiw - gwersi
cyfoes oesol’

Dydd Mercher
Dyfan Graves:
Gŵr o Gaerdydd
mewn cwch profiadau’n cenhadu o
borthladd i borthladd.

Dydd Iau
Marc Owen:
I ble nesa?

Rhaglen yr ŵwŷl
Llun yr 2il
4.00

Casglu allweddi o dderbynfa Parc Gwyliau Bae Caerfyrddin

7.00

Dathliad i’r teulu cyfan dan arweiniad Owain a Joseff Edwards

Mawrth y 3ydd
8.00

Cyfarfod Gweddi ym Mharc Gwyliau Bae Caerfyrddin

10.00 Oedfa’r bore dan arweiniad Rhys Llwyd

Antur yr Atgyfodiad - Rhan 1
‘Gwirionedd yr Atgyfodiad’ (Actau 1:1-11)

(sesiynau plant ac ieuenctid i gyd-redeg)
11.15 Coffi / Grwpiau Trafod

12.00 Seminar - Alun Tudur: ‘O’r Diwygiad Protestannaidd at heddiw
- gwersi cyfoes oesol’		
1.00

Prynhawn o hwyl a gemau i bawb yn Neuadd Gwenllian.
Bydd fan fwyd yna i chi brynu cinio neu croeso i chi ddod a 		
phicnic gyda chi.

7.00

Dathliad yr Hwyr dan arweiniad Mike Adams

9.00

Hwyl yr Hwyr

Mercher y 4ydd
8.00

Cyfarfod Gweddi ym Mharc Gwyliau Bae Caerfyrddin

10.00 Oedfa’r bore dan arweiniad Rhys Llwyd

Antur yr Atgyfodiad - Rhan 2
‘Pŵer yr Atgyfodiad’ (Actau 2:1-21)

(sesiynau plant ac ieuenctid i gyd-redeg)

11.15 Coffi / Grwpiau Trafod
12.00 Seminar - Dyfan Graves: Gŵr o Gaerdydd mewn cwch - 			
profiadau’n cenhadu o borthladd i borthladd.
2.00

Nofio ym maes Carafannau ‘Carmarthen Bay’ / Taith Gerdded

7.00

Dathliad yr Hwyr dan arweiniad Gwilym Tudur

9.00

Addoliad Ychwanegol

Iau y 5ed
8.00

Cyfarfod Gweddi ym Mharc Gwyliau Bae Caerfyrddin

10.00 Oedfa’r bore dan arweiniad Rhys Llwyd

Antur yr Atgyfodiad - Rhan 3
‘Cymdeithas yr Atgyfodiad’ (Actau 2:42-47)

(sesiynau plant ac ieuenctid i gyd-redeg)
11.15 Coffi / Grwpiau Trafod
12.00 Seminar - Marc Owen: I Ble Nesa?
2.00

Gemau i bawb ar draeth Penbre

5.00

Cyfarfod Blynyddol Elusen Llanw

5.45

Swper gyda’n gilydd
Pawb i ddod a’u bwyd eu hunain i Neuadd Gwenllian.

7.00

Dathliad yr Hwyr dan arweiniad Geraint Morse

9.00

Noson Lawen
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Carmarthen Bay
Holiday Park

2
1
3
4

1. Neuadd Gwenllian
2. Capel Morfa
3. Archfarchnad
4. Gorsaf Drenau

Rhifau ffôn defnyddiol
Heledd Iago (ymholiadau cyffredinol)

07712641447

Lowri Jones (ymholiadau llety) 		

07747 143371

Carmarthen Bay (ymholiadau brys/24 awr) 01267 267511

