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Croeso i Llanw 2022
NOS LUN – 18 EBRILL
6.30yh:

Dathliad gyda neges gan Stuart Bell

DYDD MAWRTH – 19 EBRILL
10yb:

Oedfa Deulu gyda Martyn a Meilir Geraint

10.45yb: Paned

11.15yb: Addoliad

11.30yb: Cyfres o sgyrsiau byr yn arddull ‘TED talks’ gyda Anna Mari, Lydia Power
a Cynan Llwyd neu ddarlith hanes gyda Jonathan Thomas
1.30yp:

Cyfarfod ar y gwyrddni, Parc y Castell yn ymyl Eglwys San Mihangel
– Pawb i ddod a phicnic neu sglodion gyda nhw i ni gyd-fwyta a cael
chwarae gemau gyda’n gilydd. Byddai dod a blanced picnic neu sedd
yn syniad da.

6yh:

Cyfarfod Blynyddol Llanw

6.30yh:

Dathliad gyda neges gan Jonathan Thomas

Gwaith Plant ac Ieuenctid
Gwaith Plant 4-11 oed: Nos Lun, Bore a Nos Fawrth
Gwaith Ieuenctid 11-15 oed: Nos Lun a Nos Fawrth
(Bydd angen llenwi ffurflen gofrestru i’r plant a’r ieuenctid o flaen llaw. Byddwn
nhw’n Cyfarfod mewn ystafelloedd eraill yng nghanolfan Medrus)
Cymraeg fydd iaith holl weithgaredd a chyfarfodydd Llanw. Bydd offer cyfieithu ar
gael yn y prif oedfaon.

Siaradwyr Llanw 2022
STUART BELL
Mae Stuart Bell bellach wedi ymddeol yn dilyn cyfnod o weinidogaeth
o dan eneiniad yr Ysbryd. Mae yntau wedi annerch yn Llanw o’r
blaen, ac y mae’n bregethwr cyson mewn eglwysi a chapeli yn dilyn
ei ymddeoliad ar ôl blynyddoedd o weinidogaeth rymus yn Eglwys St
Michaels a Santes Fair Aberystwyth.
ANNA MARI
Yn wreiddiol o Bontypridd bu’n gweithio am gyfnod yn yr India
cyn dychwelyd i Gymru a gweithio yng nghanolfan Fflad y Brenin
am gyfnod. Teimlodd alwad i Ogledd Cymru ac mae bellach wedi
ymgartrefu yn ardal Y Bala lle y mae hi’n parhau gyda’i gweinidogaeth
weddi.
JONATHAN THOMAS
Yn wreiddiol o Frynaman, wedi treulio cyfnod yn arwain eglwys yn
Rhydaman, ef bellach yw gweinidog Eglwys Cornerstone, Y Fenni.
Roedd yn un o brif siaradwyr cyntaf Llanw, ac yn awdur toreithiog gan
gynnwys llyfr diweddar ar Thomas Charles.
LYDIA POWER
Ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd mae hi bellach wedi dychwelyd
at ei gwreiddiau yn ardal Cydweli, Sir Gâr. Gweithiodd i’r Eglwys leol
ac yna astudiodd mewn coleg Beiblaidd cyn ymgymhwyso fel Cyfrifydd
Siartredig.
CYNAN LLWYD
Yn wreiddiol o Aberystwyth ond bellach wedi ymgartrefu yng
Nghaerdydd lle mae’n un o arweinwyr Angor Granetown. Ef yw
Cyfarwyddwr Tearfund yng Nghymru a cyn hynny gweithiodd i
Cymorth Cristnogol.
MARTYN A MEILYR GERAINT
Tad a mab a phrofiad helaeth o wasanaethu eglwysi a gweinidogaethu
yn arbennig ymhlith plant a theuluoedd. Meilyr hefyd yw un o
sylfaenwyr Adlais, y gymuned o gerddorion sydd a’u calon ar gyflwyno
emynau cyfoes gwreiddiol Cymraeg i eglwysi Cymru.

Gweddi
Bydd ffrindiau Ffald y Brenin yn gweddio drosom gydol yr Wyl.
Bydd hefyd bocs gweddi wedi ei leoli yn yr ystafell paned le fydd
modd i bobl lenwi taflen â cheisiadau gweddi gan adael manylion
cyswllt os y dymunir dderbyn gweddi pellach wedi’r Wyl.
Os bydd unrhyw broblem neu ymholiadau yn ystod yr ŵyl
ffoniwch Angharad Clwyd ar 07966 790181

