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Croeso i Llanw!
Croeso i Ddinbych y Pysgod, a chroeso
arbennig i Ŵyl Llanw. Nid yw’r lleoliad
yn newydd inni fel gŵyl, ac fe edrychwn
ymlaen at wythnos o dan fendith Duw. 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.
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,
a trwy hynny fanteisio ar y cyfle i’n cynorthwyo drwy gyfranni at ein
trafodaethau a phenderfyniadau.
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 eleni:
Alun Tudur
Y Parch Dr Alun Tudur yw ein prif siaradwr eleni. Wedi ei
fagu ym Mangor, mae Alun a Vicki bellach yn byw yng
Nghaerdydd lle mae’n arwain Eglwys Annibynnol Ebeneser.
Daeth yno wedi cyfnod fel gweinidog yn Wrecsam, a
bellach mae wedi arwain y gynulleidfa yng Nghaerdydd ers dros ugain
mlynedd. Mae’n dad i ddau o blant, Gwilym a Lowri, ac yn arbennig o
egnïol yn ei waith. Mae am ein harwain i ystyried galwad a gwaith Pedr,
ac fe edrychwn ymlaen at ei gyfraniad.
Nia Williams
Mae Nia yn dod atom o Bwllheli, lle mae’n weithgar
anghyffredin yn cefnogi a chydweithio gyda’i gŵr Bryn, sy’n
weinidog yn y cylch. Wedi ei hyfforddi fel athrawes, mae Nia
wedi treulio blynyddoedd lawer yn gweithio i, a bellach yn
arweinydd Tîm Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Hi fydd
yn arwain ein hoedfa deuluol nos Lun.
Derek Rees
Yr ydym yn hynod falch o gael croesawu Derek i bregethu
atom nos Fawrth. Mae Derek wedi bod yn rhan greiddiol
o Llanw ers y cychwyn cyntaf, a gwerthfawrogir ei
weinidogaeth yn gyson. Mae Derek, gyda’i wraig a’r
ddwy ferch ym Mhontlliw, ac yn gwneud gwaith arloesol yng nghylch
Abertawe. Derek oedd y cyntaf mewn dros chwarter canrif i blannu
eglwys Gymraeg ei hiaith.
Rosa Hunt
Mae’r Parch Dr Rosa Hunt yn wyneb newydd i Ŵyl Llanw.
Yn weinidog yng nghylch Tonteg, mae’n ddiweddar wedi
eu hapwyntio i rannu’r cyfrifoldeb o fod yn arwain Coleg
y Bedyddwyr yng Nghaerdydd. Mae’n dod yn wreiddiol o
Malta, ond bellach wedi setlo yng Nghymru ac wedi dysgu ein hiaith.
Mae’n briod a Francis ac mae iddynt 4 o blant.
Steffan Morris
Wyneb cyfarwydd yn Llanw bydd ein pregethwr nos Iau. Mae
Steffan yn byw yn Llandysul gyda’i wraig Gwenno a’r plant,
Eira a Teilo. Ers Medi 2018 mae’r ddau wedi plannu Ffynnon,
eglwys a chymuned o Gristnogion Cymraeg newydd yn yr ardal. Eu
baich yw tyfu cymuned fydd yn trawsnewid cymuned drwy gariad Iesu,
ac mae arwyddion gobeithiol eisoes yn canlyn eu gwaith.

Seminarau
DYDD MAWRTH: (BYDD 2
SESIWN YN CYDREDEG)
Seminar 1:'Yr Ysbryd ar waith
yn y byd' gyda Carwyn Graves
Mae Carwyn yn byw ger
Caerfyrddin gyda'i deulu ac
yn rhan o deulu eglwys Penuel
yn y dre. Mae ganddo'r fraint
o gydlynu gwaith Wycliffe
yng Nghymru trwy siarad
mewn eglwysi, cynorthwyo
unigolion sydd am wasanaethu
gyda Wycliffe - a llu o bethau
amrywiol eraill! Caiff ei herio'n
gyson o weld awch Cristnogion
ar draws y byd i gael gair Duw
yn eu hiaith eu hun.
Sesiwn 2: Cyfle i addoli a
chlywed caneuon Meilyr
Geraint
Mae Meilyr yn rhedeg
gweinidogaeth gerddorol o'r
enw 'Noiz Ministries' sydd yn
ceisio rhannu cariad Duw drwy
gerddoriaeth. Mae Meilyr yn
perfformio ac wedi rhyddhau
cerddoriaeth yn Saesneg o
dan yr enw 'Meiz' ond mae
hefyd wedi bod yn sgwennu
caneuon addoli gwreiddiol
gyfoes Gymraeg dros yr ychydig

o flynyddoedd diwethaf ac yn
awyddus i rannu'r caneuon yma
gyda chapeli Cymru!
DYDD MERCHER (BYDD 2
SEMINAR YN CYDREDEG)
Seminar 1: Cyfansoddi
Cerddoriaeth mawl gyda Cass
Meurig
Mae Cass Meurig yn gerddor
adnabyddus yn y byd gwerin ac
yn cyfansoddi a chanu caneuon
Cristnogol. Rhyddhaodd albwm
o'i chaneuon o'r enw 'Taith' y
llynedd a bu'n perfformio ledled
Cymru. Mae'n byw yn y Bala
ac yn gweithio fel efengylydd a
gweinidog lleyg i'r Eglwys yng
Nghymru.
Seminar 2: Sesiwn ymarferol
ar Efengylu gyda Lydia Power
Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin,
mae Lydia bellach yn byw yng
Nghaerdydd gyda'i gŵr Gareth
a'u tri o blant. Ers cael plant mae
Lydia yn mwynhau bod gartref
fel mam llawn amser. Mae hi a'r
teulu yn rhan o Eglwys Freedom,
Caerdydd.
DYDD IAU
Cenhadaeth gyda John
Robinson

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.
Cyfarfod gweddi bob bore am 9yb yn Ysgol Greenhill.

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 bydd 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 - 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!

gwaith plant a ieuenctid
Manylion llawn ar daflen ar wahân.

Rhaglen yr ŵwŷl
Llun, Ebrill 22ain
4.00
7.00
9.00

Casglu allweddi o dderbynfa Kiln Park
Dathliad i’r teulu cyfan dan arweiniad Nia Williams
Hwyl yr Hwyr – Cwis!

Mawrth, Ebrill 23ain
9.00 Cyfarfod Gweddi yn Ysgol Greenhill
10.00 Oedfa’r bore dan arweiniad y Parch Alun Tudur
(sesiynau plant ac ieuenctid i gydredeg. Casglu plant 3 oed/		
Derbyn erbyn 11.30)
11.15 Paned
11.15 Grwpiau Trafod/Dysgwyr
12.00 Seminar 1: ‘Yr Ysbryd ar waith yn y byd’ gyda Carwyn Graves
Seminar 2: Cyfle i addoli a chlywed caneuon Meilyr Geraint
1.00 ‘Prynhawn Hwyl’ i’r teulu cyfan yn Ysgol Greenhill. Inflatables 		
Dewch a phicnic neu bydd modd prynu bwyd
3.30 Helfa Sborion o amgylch Dinbych y Pysgod – yn dechrau o 		
Ysgol Greenhill
5.00 Paned a chanlyniadau’r Helfa Sborion
5.30 Sglodion ar y traeth, neu dewch a bwyd eich hun
7.00 Dathliad yr Hwyr dan arweiniad John Derek Rees
9.00 Hwyl yr Hwyr – Côr Mizoram

Mercher, Ebrill 24ain
9.00 Cyfarfod Gweddi yn Ysgol Greenhill
10.00 Oedfa’r bore dan arweiniad y Parch Alun Tudur
(sesiynau plant ac ieuenctid i gydredeg. Casglu plant 3 oed/		
Derbyn erbyn 11.30)

11.15 Paned
11.15 Grwpiau Trafod/Dysgwyr
12.00 Seminar 1: Cyfansoddi Cerddoriaeth mawl gyda Cass Meurig
Seminar 2: Sesiwn ymarferol ar Efengylu gyda Lydia Power
(bydd y 2 seminar yn cydredeg)
2.00 Taith Gerdded Hamddenol / Cyfle i Nofio ym Mharc Gwyliau 		
Kiln Park /amser anffurfiol
7.00 Dathliad yr Hwyr dan arweiniad Rosa Hunt
9.00 Hwyl yr Hwyr – Addoliad Ychwanegol dan ofal Cass Meurig

Iau, Ebrill 25ain
9.00

Cyfarfod Gweddi yn Ysgol Greenhill

10.00 Oedfa’r bore dan arweiniad y Parch Alun Tudur
(sesiynau plant ac ieuenctid i gydredeg. Casglu plant 3 oed/		
Derbyn erbyn 11.30)
11.15 Paned
11.15 Grwpiau Trafod/Dysgwyr
12.00 Seminar – Cenhadaeth gyda John Robinson
2.00 Cystadleuaeth Cestyll Tywod ar Draeth Dinbych y Pysgod
5.00 Cyfarfod Blynyddol Elusen Llanw
5.45 Swper gyda’n gilydd
Pawb i ddod a’u bwyd eu hunain i Ysgol Greenhill
7.00 Dathliad yr Hwyr dan arweiniad Steffan Morris
9.00 Noson Lawen
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1. Ysgol Greenhill – holl
gyfarfodydd Llanw i bob
oed.
2. Kiln Park – Llety Llanw.
3. Canol Tref Dinbych Y
Pysgod.

Rhifau ffôn defnyddiol
Heledd Iago (ymholiadau cyffredinol)

07712641447

Lowri Jones (ymholiadau llety) 		

07747 143371

Kiln Park (ymholiadau brys/24 awr) 		

01834 844121

