
Llanw 2016 (Mawrth 28ain – 31ain) 
Lleoliad y gwasanaethau fydd Neuadd Goffa Cricieth (LL52 0HB).  Bydd yr 
ieuenctid yn cyfarfod ar draws y ffordd yn Eglwys Deuluol Cricieth, a'r 
plant yn festri Capel y Traeth. Bydd cofrestru i bawb yn y Neuadd Goffa. 

Beth sy’n digwydd yn Llanw? 
Cynhelir oedfa bob bore a phob nos, ac fe fydd cyfle i fanteisio ar 
gyfleusterau Canolfan Hafan y Môr, Pwllheli, yn ystod y dydd, mynychu 
seminarau neu i fynd am dro i ymweld â llwybrau a phentrefi prydferth 
Penllŷn. Wedi oedfa’r nos, bydd cyfle i ymuno mewn gweithgareddau 
anffurfiol pellach neu gyfle i ymlacio a chymdeithasu dros baned o de. 
Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal yng Nghricieth ac yng Nghanolfan Wyliau 
Hafan y Môr, Pwllheli.  

Plant ac Ieuenctid? 
Mi fydd darpariaeth lawn ar gyfer y plant a’r ieuenctid gydol yr wythnos, 
clybiau yn ystod y gwasanaethau a rhyddid i fwynhau gweithgareddau’r 
ganolfan wyliau yn y prynhawn. Bydd yn ŵyl deuluol ar gyfer holl deulu 
Crist.  

RHAGLEN YR ŴYL  

Dydd Llun yr 28ain 

7.00  Dathliad i’r teulu cyfan dan arweiniad Steffan Morris 

Dydd Mawrth y 29ain  

8.00  Cyfarfod Gweddi yn Hafan y Môr 

10.00  Oedfa’r bore dan arweiniad y Parch. Mark Thomas (sesiynau plant 
ac ieuenctid i gyd-redeg) 

11.20  Coffi 

11.45  Seminarau: 
* Beth am drio…? – Helen Franklin, Rachel Settatree, Sarah Morris 
ac eraill yn cynnig syniadau hen a newydd am weinidogaethu yn 
eich cymuned. 
* Gwersi o’r gorffennol – Dr Andras Iago a’i gyd-haneswyr yn 
gofyn os yw patrymau’r gorffennol yn gymorth i dystiolaethu yn y 
presennol. 

2.00  ‘Prynhawn Hwyl’ i’r teulu cyfan 

7.00  Dathliad yr Hwyr dan arweiniad y Parch. Huw Powell Davies 

9.00  Gweithgareddau anffurfiol 

Dydd Mercher y 30ain 

8.00  Cyfarfod Gweddi yn Hafan y Môr 

10.00  Oedfa’r bore dan arweiniad y Parch. Mark Thomas (sesiynau plant 
ac ieuenctid i gyd-redeg) 

11.20  Coffi 

11.45  Seminarau: 
*Ar y llwybr iawn? – Rhun Murphy fydd yn arwain y seminar yma 
yn egluro sut mae adnabod llwybr Duw yn ein bywyd o ddydd i 
ddydd. 
*Diwinyddiaeth Gyhoeddus – Bydd Mathew Rees yn ein 
cynorthwyo i gymryd golwg ar gyfrifoldeb y Cristion i ddiwinydda 
yn y sgwâr gyhoeddus. 

2.00  Taith Gerdded / Nofio yn ‘Hafan y Môr’ 

7.00  Dathliad yr Hwyr dan arweiniad y Parch. John Derek Rees 

9.00 Addoliad Ychwanegol 

 

Dydd Iau yr 31ain 

8.00 Cyfarfod Gweddi yn Hafan y Môr 

10.00  Oedfa’r bore dan arweiniad y Parch. Mark Thomas (sesiynau plant 
ac ieuenctid i gyd-redeg) 

11.20  Coffi 

11.45  Seminarau: 
* Rhoi traed i’n ffydd – Robert a Helen Roberts fydd yn cymryd 
golwg ymarferol ar y sialens o fyw o ddydd i ddydd yn ôl gair Duw. 
 * Pa hyfforddiant? – Dr Rhodri Glyn fydd yn arwain trafodaeth ar y 
dewisiadau gwahanol ym maes hyfforddiant Cristnogol. 

 2.00  Prynhawn o Sialensau Tîm i bobl o bob oed yn adeilad 'Bonga 
Wonga' yn Hafan y Môr, Pwllheli  

7.00  Dathliad yr Hwyr dan arweiniad Gwilym Jeffs 

9.00  Noson Dalent 

 

 


