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Trip yr Ysgol Sul i Benbre
Cafodd plant a ieuenctid y
capel amser wrth eu bodd
ar y trip i Benbre fis Medi.
Bu’r criw yn brysur yn
adeiladu castell tywod,
padlo yn y môr, chwarae
pêl-droed a gwibio ar hyd
y tobogan. Diolch i bawb
fu’n trefnu ac arwain y
trip!

Gwaith ar wal flaen y capel
Fe welwch o’r lluniau fod gwaith sylweddol wedi bod yn mynd yn ei flaen yn y capel. Fel
gall ddigwydd yn aml gyda gwaith adeiladu, bu yna oedi cyn dechrau, ac eto yn ystod yr
adfer, a hynny am wahanol resymau. Yn ôl y disgwyl, mae pawb o fewn Hope-Siloh sy’n
gyfrifol am, ac yn mynychu ein hamryw weithgareddau wythnosol wedi cydweithio’n
hwylus dros ben i leddfu unrhyw aflonyddwch yn sgil y gwaith yn y Capel. Wedi proses o
lanhau, edrychwn ymlaen at ailfeddiannu’r capel unwaith yn rhagor, a diolch i bawb am eu
hamynedd.

Gweinidog:

Y Parch. Llewelyn Picton Jones, B.Sc., M.Ed.
50 Heol Glanffrwd, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8QE
01792 882889
Lpicjones@aol.com

Gair y Gweinidog – Sul y Cofio
Mae Sul y Cofio eleni ar Dachwedd 13 ac yn ôl ein harfer fe fyddwn yn nodi hyn yn ein gwasanaeth.
Mae pwysigrwydd y ‘cofio’ yn rhywbeth sy’n ‘real’ iawn i nifer ohonom rwy’n siwr, yn enwedig y
flwyddyn hon wrth gofio am frwydr y Somme. Fe ddaeth erchylltra’r rhyfel byd cyntaf yn ’real’ iawn i
mi rai blynyddoedd yn ôl wrth ddarllen y geiriau yma ar garreg goffa’r teulu ym mynwent Uzzmaston
yn Hwlffordd – ‘William Picton, died at the Battle of Loos, September 25th 1915, aged 17’. Brawd
mamgu oedd William Picton ac yn ystod ei fywyd byr bu’n was fferm ac wedyn bu’n gweithio ar y
rheilffyrdd yn Hwlffordd cyn mynd i’r rhyfel. Yn gyfangwbl, bu farw neu niweidiwyd rhyw 75 mil o
filwyr Prydeinig yn ardal Loos yn unig ac mae erchylltra rhyfel o hyd yn cael ei weld ar ein teledu bob
dydd, yn enwedig yn Syria.
Pam nad oes heddwch yn ein byd? Mae’r Iesu yn dweud fod diffyg heddwch yn bodoli yn ein byd
oherwydd pechod – “Oherwydd o’r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, lladrata,
camdystiolaethu, a chablu” (Mathew 15:19). Mae’r Beibl yn dweud taw anufudd-dod i Dduw yw
pechod – dyn mewn gwrthrhyfel yn erbyn ei Greawdwr. A chanlyniad anufudd-dod i Dduw yw cyflwr
ein byd.
Ond y newyddion da yw fod gan Dduw gynllun heddwch, cynllun iachawdwriaeth i gymodi dyn gydag
Ef, i ddod â dyn yn ôl i berthynas iawn ag Ef. Ac mae Cynllun Duw yn gynllun na welir mewn unrhyw
drefniant dynol – sef pŵer cuddiedig sy’n dod i weithio yng nghalonnau pawb sydd am gael rhan o
heddwch Duw. Mae’r cynllun yn cynnwys nid yn unig y Tad yn y nefoedd a’r Mab yn dod i’r byd yma –
ond hefyd yr Ysbryd Glân yn dod i galonnau pobl.
“Arglwydd, tyrd yn dy dangnefedd
i ganol dynoliaeth ranedig a briw:
i ganol rhyfeloedd a therfysgedd ein byd;
i ganol ing y clwyfedig;
i ganol dychryn y ffoadur a’r alltud;
i ganol llid a dialedd y gormeswr;
i ganol trafodaethau arweinyddion y gwledydd;
i ganol tystiolaeth ddewr y tangnefeddwyr;
tyrd i fod yn obaith ac yn waredigaeth i ni”.
(Elfed ap Nefydd Roberts 1994 ‘O fewn ei byrth’)

Eglwysi Cymraeg Pontarddulais a’r Cylch
Hydref 2

Hydref 13
Tachwedd 3
Rhagfyr 1
Rhagfyr 25

Cymanfa Ganu Undebol - Arweinydd Mr. Ryan Lee
10.30 Plant a’r Ieuenctid yn Ysgol Gyfun Pontarddulais
6.00 Oedolion yng Nghapel y Tabernacl
Gwasanaeth Diolchgarwch yn y Gopa am 7.00
Gwasanaeth yn y Babell am 7.00
Gwasanaeth Nadolig yn y Tabernacl am 2.00
Cymun Undebol yn Hope-Siloh am 9.00

Yn yr Haf, cyflwynwyd gopiau o beibl.net i
Ysgol yr Hendy, ar ran Capeli Cymraeg yr
Hendy a'r Bont.
Cyflwynwyd hefyd Siec o £1,200 i’r Banc
Bwyd yn dilyn yr Ymdrech Arbennig a
gynhaliwyd yn gynt yn y flwyddyn.

Newyddion
Bedydd
Hyfrydwch mawr ar fore Sul Gorffennaf 31
oedd derbyn Lili Siwan, merch fach Anna a
Mark Bryant, wyres Wynford a Susan
Leyshon, i deulu’r eglwys trwy fedydd.
‘Rydym yn dymuno’n dda i’r teulu bach i’r
dyfodol.

Cyfarchion Penblwydd
Yn ystod y misoedd diwethaf mae un o’n
haelodau hynaf sef Mr Vernon Lewis wedi
dathlu ei benblwydd yn 93 oed. Danfonwn
gyfarchion penblwydd iddo a’n dymuniadau
gorau.
Llongyfarchiadau
Ry’n ni’n llongyfarch rhai o ieuenctid yr
eglwys a fu’n llwyddiannus yn yr arholiadau
allanol – TGAU, lefel ‘A’ a Gradd eleni ac yn
anfon ein dymuniadau gorau iddynt i’r
dyfodol.
Llongyfarchiadau
Ry’n ni’n llongyfarch y Parch Derek Rees a’i
briod Alaw ar enedigaeth Elliw Rhodd, chwaer
fach i Cadi Rhodd. Dymuniadau da iddynt.
Gwasanaethau mewn Cartrefi
Aeth criw sylweddol o aelodau i Gartref
Nyrsio Mynydd Mawr ym mis Gorffennaf i
gynnal oedfa fer. Mae Mrs Enid Morris, un o
ddiaconiaid y Capel yn un o'r preswylwyr yno.
Taith Eisteddfod
Yn dilyn ein trip i'r Eisteddfod Genedlaethol
ddechrau Awst, trosglwyddwyd elw o £216 i
Gronfa Adeiladau y Capel.

Dymuniadau gorau
Estynnwn ein dymuniadau gorau i aelodau a fu
yn yr ysbyty yn ystod y misoedd diwethaf sef
William Thomas, Gwenda Miles, Nalda
Evans, Adrian Davies ac Anneira Jones. Ar
hyn o bryd mae Vicky Jones yn dal i fod yn
Ysbyty Singleton. Cofiwn hefyd am ein holl
aelodau sydd mewn cartrefi preswyl neu’n
gaeth i’w cartrefi a dymunwn yn dda iddynt.
Marwolaethau
Mrs Nancy Wallis Davies – Un o blant Siloh
oedd Nancy a bu’n ffyddlon iawn i’r oedfaon
ac i holl weithgareddau’r Eglwys trwy gydol ei
bywyd nes bod afiechyd yn ei rhwystro yn y
blynyddoedd diwethaf. Roedd hi’n
adroddwraig ddawnus ac yn aelod o Gwmni
Drama Siloh. Roedd yn wraig hoffus gyda
phersonoliaeth hyfryd ac yn annwyl iawn yn
ein golwg ni gyd. Fel Eglwys cydymdeimlwn
yn ddwys gyda Ian a Mary a’r teulu oll.
Mrs Nan Wardell – Ry’ ni wedi cael ein
tristau hefyd wrth glywed am farwolaeth ein
haelod hynaf sef Mrs Nan Wardell oedd yn
102 mlwydd oed. Un o Gwmgwili oedd Nan –
un o blant Eglwys Gibea a bu’n ffyddlon yno
trwy gydol ei bywyd hyd nes i’r Eglwys gau a
wedi hynny daeth yn aelod yma yn Hope-Siloh
yn y flwyddyn 2003. Roedd hi’n wraig annwyl
a hoffus ac fel Eglwys cydymdeimlwn yn
ddwys gyda Marion a Michael.
Mrs Dilys Cridland – Bu Dilys yn aelod
ffyddlon a gweithgar yn yr Hope dros y
blynyddoedd cyn symud i Langennech i fod yn
agos at ei merch Gaynor. Roedd Dilys yn
berson hoffus iawn ac wedi cyrraedd yr oedran
mawr o 104. Fel Eglwys cydymdeimlwn yn
ddwys gyda Gaynor ac Arwel.
Ry’m ni hefyd yn cydymdeimlo’n ddwys gyda
Percy ac Iris Thomas wrth glywed am
farwolaeth Noel Thomas o Hwlffordd, brawd
Percy - a hefyd gydag unrhyw aelod arall sy’
wedi colli perthnasau agos yn ystod y misoedd
diwethaf. Gweddïwn y bydd Duw yn agos at y
teuluoedd hyn yn eu galar a’u hiraeth.

Cymanfa Ganu Pontarddulais
Sul cyntaf mis Hydref yw dyddiad Cymanfa Ganu undebol Pontarddulais a’r Hendy.
Oherwydd y gwaith yn y capel, yn anffodus, mae’n rhaid adleoli’r Gymanfa, a diolch i
Eglwys Y Tabernacl am ganiatáu i ni ddefnyddio’r capel ar gyfer ymarferion a Chymanfa’r
oedolion. Cynhelir oedfa’r plant yn Neuadd yr Ysgol Gyfun, fel yr unig adeilad priodol i leoli
disgyblion o ddwy ysgol gynradd a dwy ysgol uwchradd, ynghyd â pharcio sylweddol i’r
nifer o geir a fydd yn cludo’r plant i’r oedfa. Bydd oedfa’r bore am 10.30 a’r hwyr am 6:00, y
ddau o dan arweiniad Ryan Lee, Porth Tywyn. Dewch yn llu i uno yn y gân, - a dewch â
ffrind!

Gwasanaethau (9:45 oni noder yn wahanol)
Hydref 2
Hydref 9
Hydref 16
Hydref 23
Hydref 30

10.30 a 6.00 Cymanfa Ganu Pontarddulais a’r Hendy
Gweinidog (Cymun)
11.00 - Gwasanaeth Diolchgarwch (Cinio i ddilyn)
Gweinidog
Mr Brian Owen

Tachwedd 6
Tachwedd 13
Tachwedd 20
Tachwedd 27

Gweinidog (Cymun)
Gweinidog (Sul y Cofio)
Gweinidog – ‘Operation Christmas Child’
Parchg Dafydd Morris

Rhagfyr 4
Rhagfyr 11
Rhagfyr 18

Gweinidog (Cymun)
Parchg Derwyn Morris Jones
Oedfa Nadolig y Plant a’r Ieuenctid
6.00 – Oedfa Carolau Golau Cannwyll
9.00 Oedfa Gymun Nadolig Undebol

Rhagfyr 25

RHAG-HYSBYSEB

CYNGERDD
Hope-Siloh Pontarddulais
Nos Sul, 4 Rhagfyr 2016, 6pm
CÔR LLANDDAROG A’R CYLCH
gydag Unawdwyr
yn dathlu cryno ddisg newydd y Côr o
gerddoriaeth
ERIC JONES
Tocynnau ar gael yn fuan

Bore Coffi - Cynhelir bore coffi o dan
nawdd pwyllgor lleol Cymorth Cristnogol
yn yr Institiwt ddydd Gwener 28 Hydref
10.30-12.00. Tocynnau £ 2 - ar werth gan
Betty a Rhiannon.

Tocynnau gan Meic ac Anita new ffonio 01554 835659.
Pris £16 sedd gadw neu £14. Pensiynwyr £12

Cip o’r Gorffennol
Ordeiniwyd y Parchg Ben Davies yn Siloh ym mis Hydref 1919 a bu’n weinidog ffyddlon
yno hyd at ei ymddeoliad yn mis Awst 1958. Yn 1920 ymddangosodd yr adroddiad yma yn y
Tyst:
“Testun llawenydd i ni yw fod ein parchus weinidog, y Parch. Ben Davies, B.A., wedi derbyn
nifer lluosog i fewn i’r eglwys yn ddiweddar – 35 trwy ddeheulaw cymdeithas , a pedwar trwy
lythyrau. Hefyd, y mae wedi bedyddio 16 o blant, a llawenydd mawr oedd gweld fod y plant
yn ymofyn y ffordd tua Seion. Mae Mr. Davies yn bregethwr cryf a dylanwadol iawn, a
chynhelir ganddo bob wythnos ddosbarth i bobl ieuainc o’r ddau rhyw, a chanddo ei gynllun
ei hun o’i gario ymlaen. Cymer i fewn bob agwedd ar lenyddiaeth a diwinyddiaeth, a phe
byddai pawb yn dal ar y cyfle hwn fe fyddai yn Siloh genhedlaeth gref yn y dyfodol agos.”
Yn yr un adroddiad mae teyrnged i Thomas Jenkins, brawd y Parchg J. Jenkins (Gwili):
“Chwefror 28ain bu farw ein brawd Thomas Jenkins, wedi dioddef cystudd trwm am tua
phedair mlynedd. Bu yn ddiacon a thrysorydd yr Ysgol Sul am lawer blwyddyn, ac yr oedd yn
ddyn tawel a dirodres iawn yn yr eglwys, a’r achos goreu yn agos iawn at ei galon. Bydd yn
chwith iawn hebddo yn y cwrdd gweddi, canys yr oedd yn weddïwr gafaelgar. Brodor o’r
Dafen, ger Llanelli, oedd ein brawd ond ymsefydlodd yma ers llawer o flynyddoedd a magodd
dyaid o blant i fyny ar ôl colli ei briod tua 12 mlynedd yn ôl. Cymerai Thomas Jenkins
ddiddordeb ymhob sefydliad pwysig yn yr ardal, a bu ar wahanol bwyllgorau. Y dydd
mercher canlynol i’w farwolaeth gwelwyd tyrfa o bobl yn cyrchu tuag at Oak-street i
hebrwng yr hyn oedd farwol ohono i’r gladdfa gyhoeddus i orffwys yn yr un bedd a’i briod.”

Pwy sydd yn y llun?
Dyma lun o rai o
wragedd Siloh. Ydych
chi’n gwybod pryd
tynnwyd y llun? Ydych
chi’n nabod unrhyw un
yn y llun?

Pererindod Hope-Siloh
Fis Gorffennaf, mynychodd nifer o aelodau
a ieuenctid Hope-Siloh Sul Sbesial yn
Ysgol Bro Myrddin. Dyma lun o Llŷr,
Lowri, Sara a Heledd yn arddangos poster
Hope-Siloh yn y Sul Sbesial.

Yn dilyn y Sul Sbesial, aeth nifer o
aelodau’r capel ar bererindod o amgylch
Sir Gar.....

Aeth pererindod Hope-Siloh
Eleni i ardal Sir Gâr
Ar Sul o Orffennaf glawog
Aeth criw o ffyddloniaid eiddgar

Wedyn ymlaen i Flaenycoed
I weled hen Gapel Elfed
Lle cawsom hanes ei fywyd
A chanu emyn yn deyrnged

Aeth y bws â ni i Bro Myrddin
I oedfa ‘Spesial’ iawn
Cawsom neges am y Goleuni
Braf gweld y lle yn llawn

Aethom yn y glaw i’r Gangell
I weld lle cafodd ei eni
Ac wrth ganu ‘Cofia’n gwlad’
tu fas
Fe ddaeth yr haul i wenu

Cymhellwyd pawb i ddarllen
Y Beibl yn ffyddlon bob dydd
Er mwyn i ni weld y Goleuni
Ac atgyfnerthu ein ffydd

I Barc Dinefwr wedyn
Ar y ffordd i’r Plough Llandeilo
Pawb yn barod am fwyd a diod
A rhai o ni wedi blino

Ymlaen wedyn i weld Heol Awst
Adeilad llawn hanes a hud
Ac yn y ffenestri fe welwyd
Yr Iesu, Goleuni’r byd

Pawb yn falch i gael ymlacio
A mwynhau y bwyd mor flasus
Pawb yn sgwrsio a chwerthin
Diweddglo i ddiwrnod hapus!
Iris Thomas

Pererindod y Dosbarth Beiblaidd
Glannau Teifi a’r Preseli oedd cyrchfan ein pererindod eleni a buom yn ffodus i gael y llenor
a’r hanesydd Jon Meirion Jones i’n tywys gydol y dydd. Cawsom wledd yn ei gwmni.
Eglwys y Carcharorion yn Henllan oedd gyntaf ar y rhestr. Bu yno wersyll i dros fil o
garcharorion adeg yr ail rhyfel byd. Teimlodd rhai o’r carcharorion fod angen addoldy arnynt.
Arlunydd dyfeisgar o’r enw Mario Farlito a fu’n gyfrifol am ailgylchu peth o hen sbwriel y
gwersyll i droi un o’r cytiau yn gampwaith o gysegr. Ef ei hun a baentiodd golygfa’r Swper
Olaf uwchben yr allor. Daw cannoedd o ymwelwyr o Gymru a thu hwnt i weld yr Eglwys
unigryw hon bob blwyddyn bellach ac y mae’r diolch i berchennog presennol y safle Jim
Thomson am ei diogelu “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu“.
Capel Blaenannerch oedd nesaf ar y rhestr. Yno mae plac i nodi’r fan lle’r eisteddodd y
myfyriwr ifanc Evan Roberts pan ddaeth i wrando ar Seth Joshua ym 1904. Y noson honno
teimlodd fod Duw wedi ei alw i fod yn arweinydd ysbrydol i’r genedl. Ufuddhaodd i’r alwad
yn y man a’r lle, a lledodd y diwygiad dros Gymru gyfan. Yn y fynwent gerllaw’r capel mae
bedd y prifardd Dic Jones.
Aeth yr ymweliad ag Abaty Llandudoch a ni nôl ymhell mewn hanes. Crwydro’r hen
adfeilion fu’n hanes ni ond gwelodd Gerallt Gymro’r cysegr yn ei ogoniant pan aeth ar ei
daith trwy Gymru a bu’n hael ei glod i’r mynachod a thrigolion glannau Teifi wrth fynd
heibio.
Daeth ein crwydro i ben ym mro Waldo islaw’r
Preseli. Ym mynwent capel Blaenconin y
mae’r bardd a’r heddychwr wedi ei gladdu ac
yng ngwesty moethus Nantyffin gerllaw y
buom yn gwledda cyn troi tua thre. Diolch i’r
trefnwyr oll ac yn arbennig i Jon Meirion am y
ddwy wledd.
John Harry

Y Cyfundeb a’r Undeb
Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog
Lansio Cynllun Cyffrous ‘Y Ffordd’ - Capel Bethania y Tymbl - Nos Lun 26 Medi am 7:00
Mae cynllun newydd ‘Y Ffordd’ yn adnodd cyffrous, defnyddiol, ymarferol a hwyliog i helpu
eglwysi ar eu taith unigryw gyda Duw. Bydd yn para am bedair blynedd, gyda thema
gwahanol bob blwyddyn:
 Ffyrdd drwy’r Beibl
 Y Ffordd y daethom
 Tystiolaeth Pobl y Ffordd
 Gofal Pobl y Ffordd
Croeso cynnes i bawb
Cyngor yr Undeb - Cynhelir y cyfarfod nesaf o Gyngor yr Undeb yng Ngregynog, Maldwyn
ar y 7 a 8 o Hydref a chyfarfod o’r Pwyllgor Gweinyddol ar 16 Tachwedd yn Aberystwyth

Cymdeithas Cyfeillion
Os ydych am ymuno a ni am ginio yn y Clwb Rygbi yn dilyn ein gwasanaeth Diolchgarwch,
rhowch eich enwau i Jennifer Dark.
Bydd cyfarfod o Gyfeillion y Capel brynhawn Mercher, 9fed Tachwedd. Jennifer Clarke a
ffrindiau fydd yn siarad am eu taith i Batagonia.
Cofiwch am ein Ffair Nadolig fore Sadwrn, 3ydd Rhagfyr. Mae'r Ffair yn ddigwyddiad i
bawb fwynhau ac yn gyfle i ni godi ychydig o arian. Wrth gwrs, rydym yn gwbl ddibynnol
ar aelodau a ffrindiau am rhoddion a chefnogaeth. Nodwch y dyddiad. Y noson ddilynol, Nos
Sul, 4ydd Rhagfyr, cynhelir Cyngerdd yn y Capel o gerddoriaeth Eric Jones gan Gor
Llanddarog ac artistiaid eraill.
Rydym yn dal i gynnal Bore Coffi yn fisol ar y bore Gwener cyntaf. Mae'n gyfle i
gymdeithasu, mwynhau teisennod ffantastig a chodi arian i'r Capel. Cynhelir raffl bob tro, ac
rydym yn ddiolchgar i'r aelodau hynny sy'n rhoi gwobrau i ni er nad ydynt yn gallu bod yn
bresennol.

Y Plant a’r Ieuenctid
Gweithgareddau MIC
Oedfa Joio gyda Iesu
Dydd Sul 6 Tachwedd am 2.30 yng nghapel Tabernacl Caerfyrddin

Clwb Babanod
Ar ddiwedd tymor yr Haf, ffarweliodd y
clwb gyda dwy o’n haelodau hynaf a
ffyddlonaf a chyflwynwyd llyfr iddynt.
Dymunwn yn dda i Alys a Cerys wrth
iddynt fynychu’r ysgol yn y bore –
byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr!
Dros yr Haf, mae’r Clwb hefyd wedi
gefeillio tai bach y capel gyda thai bach
mewn rhannau tlawd o’r byd. Mae’r
tystysgrifau ar wal y capel.

Diolch i Jennifer a Gwen am arwain y
clwb, ac i Marie Lynne, Dianne, Ann a
Lynne am y tost a’r te. Os hoffech helpu,
cysylltwch â Luned Manon.

Y Plant a’r Ieuenctid
Llanmadog 2016
Rydym unwaith eto wedi cael ein bendithio gyda’r
cyfle i fynd i wersyll Llanmadog, ac nid oes
amheuaeth bod yr ieuenctid a’r plant wedi cael amser
arbennig. Mae’n rhaid diolch yn enfawr i’r Parchedig
Derek Rees a chapel Gomer am y cyfle sydd wedi
effeithio ar fywyd ysbrydol nifer o blant o Hope
Siloh, yn ogystal â Seion, Waunarlwydd a Carmel,
Pontlliw. Mae’r cyfle hefyd i wrando ar brofiadau
Americanwyr yn ogystal â’r Cymry wedi profi bod y
ffydd Gristnogol yn un cenedlaethol a mae’r plant
wedi cael budd enfawr o’r profiad. Wrth gwrdd â hen
ffrindiau a chwrdd â rhai newydd, roedd pob un
ohonom wedi mwynhau wythnos yn llawn bwrlwm,
gweithgareddau ac wrth gwrs i addoli Duw.
Fe ges i’r cyfle y flwyddyn yma i helpu fel swog.
Roedd yn brofiad bythgofiadwy wrth i fi i helpu
blwyddyn 7 efo pob gweithgaredd, ond hefyd i weld
sut mae eu gwybodaeth am Dduw wedi cryfhau yn
ystod yr wythnos o ganlyniad i wasanaethau ac
addoliadau ac wrth iddynt glywed am lwybr ysbrydol
nifer o’r arweinwyr. Roedd y wybodaeth hefyd yn
cael ei gryfhau wrth iddynt gael y cyfle i fynd dros
unrhyw gwestiynau mewn grwpiau bach, a oedd yn
cael ei arwain gan swog. Hwn oedd y profiad gorau i
fi, wrth i fi allu gweld yn uniongyrchol cwestiynau fy
ngrwp yn mynd yn fwy dwys wrth i’r wythnos i fynd
ymlaen.
Bydd y cyfle yma ddim hanner mor gofiadwy heb cydweithrediad a brwdfrydedd y plant, ond
hefyd yr holl waith roedd Derek a’r tîm wedi gwneud cyn cyrraedd y gwersyll. Mae’r
gwersyll wedi mynd yn llyfn bob tro ac mae hyn yn brawf i’r gwaith sy’n cael ei rhoi i’r plant
wythnosau a misoedd cyn mynd.
Siôn Tiplady

Y Plant a’r Ieuenctid
Mabolgampau
Penllanw gweithgareddau MIC unwaith eto eleni oedd y mabolgampau dan do a gynhaliwyd
yn Rhydaman a Chaerfyrddin. Unwaith eto profwyd llwyddiant ysgubol gan aelodau o’r
Clwb Ieuenctid a phlant yr Ysgol Sul hefyd yn serennu yn y gwahanol gystadlaethau.
Llongyfarchiadau gwresog iddynt i gyd! Diolch i bawb a gynorthwyodd gyda’r trefniadau.

