PROSBECTWS HYFFORDDI

GYDA’N GILYDD 2019

Dewch ata i, bawb sy’n cael eich llethu
gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi.
Dewch gyda mi o dan fy iau, er mwyn i chi ddysgu
gen i. Dw i’n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch
chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dw i ddim
yn gosod beichiau trwm ar bobl.”
Matthew 11:28-30 (Beibl.net)

02.

Rhagair
Mewn cyfnod o newid mawr, gallwn ddarllen y
darn hwn gyda gwên gam. Mae’n bosibl ei bod hi’n
ymddangos bod llawer i’w wneud, ac mai prin yw’r
rhai i wneud y gwaith. Ond gallwn gael ein calonogi
gan Mathew, gan fod Iesu yn ein sicrhau ni na fydd
yn rhoi baich galwadau arnom nad yw’n gydnaws.
Yn wir, mae’n addo, pan fyddwn ni’n byw bywyd yn
ei ffordd ef, pan fyddwn ni’n meithrin perthynas ag
ef, fe fyddwn yn dysgu byw bywyd llawn.
Mae’r prosbectws hwn wedi ei lunio er mwyn eich
helpu i ysgafnhau eich baich, boed hynny drwy
ddysgu rhywbeth newydd sy’n dod â llawenydd i
chi, neu drwy eich helpu i gyflawni eich rôl gyda
rhagor o ddealltwriaeth neu wybodaeth. Cymerwch
olwg, ac fe welwch bob math o gyfleoedd dysgu a

brawdgarwch, a gynlluniwyd i’ch helpu chi a’ch
eglwys i dyfu o ran ysbrydolrwydd, gweithgarwch
cenhadol a niferoedd.
Treuliwch foment i weddïo’r weddi hon cyn i chi
edrych drwy’r prosbectws hwn a dewis sut i gymryd
rhan.

Dduw cariadus, diolchwn i ti dy fod wedi anfon
Iesu i ddysgu ffordd y Tad i ni. Helpa ni i wrando
ar y llais bychan a thawel hwnnw sy’n ein tywys
ni. Helpa ni i helpu ein gilydd ar y daith, gan
ddefnyddio rhythmau naturiol dy ras, i’n harwain
i fywyd sy’n cael ei fyw yn rhydd ac yn ddibryder.
Amen.
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- Lleoliad
- Cost
- Archebu lle

Ysbrydoliaeth
HYFFORDDIANT ARWEINYDDIAETH CINNAMON
Mae Hyfforddiant Arweinyddiaeth Cinnamon yn rhaglen hyfforddi genedlaethol ar gyfer gwirfoddolwyr yn yr
eglwys sy’n gysylltiedig â phrosiectau gweithredu cymdeithasol, ac ar gyfer y rhai sy’n rhedeg Prosiectau
Cydnabyddedig Cinnamon yn eu cymuned ar hyn o bryd, neu sy’n dymuno gwneud hynny.
Bydd y diwrnod yn cwmpasu pedwar modiwl:
•
•
•
•

Arwain yn hyderus
Tîm
Hyrwyddo a Phartneriaethau
Codi Arian a Gwerthuso
Yn agored i bawb, ond yn arbennig o addas i unrhyw un, o weithredwyr
cymdeithasol i arweinwyr cymunedol ac i’r rhai sydd â diddordeb mewn
datblygu’r gallu a’r sgiliau sydd eu hangen i arwain yn fwy effeithiol.
26 Hydref
10am-4.30pm
Neuadd Eglwys y Santes Margaret, Wrecsam.
Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

05.

SESIYNAU GWYBODAETH CYFEILLION DEMENTIA
Bydd y sesiwn gyfeillgar a rhyngweithiol hon yn eich helpu i;
• Gynyddu eich dealltwriaeth o ddementia
• Deall yn well sut beth yw byw gyda dementia
• Troi’r ddealltwriaeth honno’n weithredoedd

11 Mai

20 Mai

21 Mai

10.30am - 11.30am

10.30am - 11.30am

2.00pm - 3.00pm

Tŷ’r Eglwys, Gresffordd

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

Eglwys yr Holl Saint, y Drenewydd

Mae’r sesiwn hon yn agored i bawb.

siancharlesworth@cinw.org.uk

DYSGU EIN HUNAIN A’N HEGLWYSI I DDEALL DEMENTIA.
Sut gall ein heglwysi helpu unrhyw un sy’n poeni am ddementia neu golli cof, neu sydd dan bwysau yn
sgil y galwadau ychwanegol wrth i ddementia ddatblygu, neu’n pryderu am sut gall pobl sy’n cael eu
heffeithio gan ddementia barhau i fod yn rhan o’r gymuned leol? Beth all ein heglwysi ei gynnig i bobl
y mae dementia yn effeithio arnyn nhw? Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrthyn nhw?

Yn agored i bawb ond yn arbennig o addas ar gyfer pobl sy’n cael eu heffeithio gan ddementia, sy’n gofalu am
unigolyn â dementia, aelodau o’r eglwys a chlerigion sy’n gofalu, ac unrhyw un sydd eisiau rhagor o wybodaeth.
23 Mai
9.45am-3.30pm
Eglwys Gadeiriol Llanelwy.
Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

06.

ARWAIN EICH EGLWYS AT DWF
Mae cwrs preswyl Arwain eich Eglwys at Dwf wedi ei anelu at arweinwyr yr eglwys (lleyg ac ordeiniedig) sy’n
chwilio am gymorth ac anogaeth wrth arwain a thyfu eu heglwysi.
Mae amrywiaeth o weithdai yn ystod y cwrs, lle mae aelodau’r tîm yn dod â’u profiad personol a’u harbenigedd o
annog twf yn yr eglwys mewn gwahanol gyd-destunau, eglwysyddiaeth a lleoliadau.
Mae sesiynau’r cwrs yn cynnwys:
• Anelu at dwf: Cyd-destun, arweinyddiaeth a gweledigaeth
• Ein ffocws: Ymrwymo ein hunain i dwf
• Ein cynllun: Datblygu strategaeth ar gyfer twf, a’i gweithredu
• Ein diwylliant: Datblygu cymuned sy’n gwahodd, yn croesawu ac sy’n cynnig lletygarwch
• Creu cynllun ar gyfer twf: Offer ac adnoddau pwysig
• Ein galwad: Dweud ein stori a helpu pobl i gwrdd ag Iesu
• Ein taith: Bod yn ddisgyblion, gwneud disgyblion, dilyn Iesu
• Ein calon: Datblygu addoliad sy’n helpu’r eglwys i dyfu
• Y camau nesaf: Y daith ymlaen

Agored i bawb, ond yn addas iawn i’r rhai sy’n awyddus i weld yr eglwys yn tyfu. Rydym yn annog o
leiaf dau o bob Ardal Genhadaeth i fynd ar y cwrs fel y gallan nhw gefnogi ei gilydd wrth weithredu
eu cynllun gweithredu.
8 - 10 Mawrth
Canolfan Gynadledda’r Hayes, Swanwick
Am ddim, ond bydd gofyn i’r cynrychiolwyr dalu am eu trefniadau teithio i Swydd Derby
I wneud cais am le, cysylltwch â siancharlesworth@cinw.org.uk

07.

YMWYBYDDIAETH O GAETHWASIAETH FODERN/Y FASNACH MEWN POBL
Cyflwyniad i faterion caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl. Esbonio ffeithiau a diffiniadau’r drosedd
fyw iawn (ond cuddiedig) hon sy’n effeithio ar ogledd Cymru. Sut i chwilio am arwyddion a dangosyddion, a beth
allwch chi ei wneud i wneud gwahaniaeth.
Yn agored i bawb ond yn arbennig o addas ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio deall yn well y drosedd hon a beth
allan nhw a’u heglwys ei wneud yn ei chylch.
9 Ebrill
10am-12pm
Caffi’r Cyfieithwyr, Eglwys Gadeiriol Llanelwy.
Am ddim. Darperir lluniaeth.
siancharlesworth@cinw.org.uk

GOBAITH A DYFODOL: TRAWSFFURFIO EGLWYSI A CHYMUNEDAU
Digwyddiad undydd yw hwn, sy’n agored i bawb sydd â diddordeb mewn helpu eu heglwys i fod yn berthnasol
i’w cymuned. Dewch i glywed straeon am sut mae eglwysi a chymunedau’n cydweithio i wella bywydau. Bydd
gweithdai ymarferol hefyd yn cynnwys dod â’r Beibl yn fyw gyda drama, defnyddio celf a chartwnau i gyfleu
eich neges, a defnyddio offer ymarferol creadigol i ddeall eich cymuned ac ymateb i anghenion.

Agored i bawb.
29 Mehefin
9.30am-3.30pm
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam.
Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

08.

Gweinidogaeth
Y PREGETHWR NOETH
Sut gallaf i gael dealltwriaeth o brofiad fy nghynulleidfa o fy mhregethu? A yw pregethau - fy mhregethau i yn newid y ffordd mae fy nghynulleidfa yn byw? Yn y sesiwn hon, bydd y Parchedig Dr Jason Boyd yn rhannu
syniadau a dulliau gyda ni i’n cynorthwyo i bregethu mewn ffordd sy’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau ein
gwrandawyr, ac yn ein symud ni y tu hwnt i ‘Pregeth dda, Ficer’. Yn ddiweddar, mae Jason wedi cyhoeddi llyfr, The
Naked Preacher, ar ei ymchwil i ddulliau o wella pregethu, yn enwedig o ran deall sut mae cynulleidfaoedd yn
ymateb i’n pregethau.
Yn wreiddiol o Ganada, mae Jason yn weinidog ar Eglwys Annibynnol yn Swydd Rhydychen ac mae’n diwtor yn
Sefydliad Diwinyddiaeth Ymarferol yr Eglwysi Annibynnol.

Yn agored i bawb, ond yn arbennig o addas i’r rhai sydd â gweinidogaeth bregethu.
21 Mai
10.30am - 3.30pm
Pafiliwn Rhyngwladol Llangollen
Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

09.

LITWRGI AC ADDOLI
Mae John Bell o grŵp addoli Wild Goose, sy’n rhan o gymuned Iona, yn dod i siarad ar Litwrgi a’r ffordd orau o’i
ddefnyddio, ei ysgrifennu a’i lefaru mewn addoliad!
Unrhyw un sydd eisiau clywed a phrofi sut i gyflwyno litwrgi hyd eithaf eu gallu.
14 Ionawr
2pm - 4pm or 7pm - 9pm
Eglwys Sant Ioan, Rhosnesni.
Am ddim. Darperir lluniaeth.
siancharlesworth@cinw.org.uk

ARCHWILIO DISTAWRWYDD
Mae pob un ohonom wedi cael adegau pan fydd ein gweddïau’n teimlo’n hysb neu pan fydd hi’n anodd canolbwyntio
ar Dduw. Bydd y gweithdy ar sail profiadau hwn yn eich annog chi i archwilio sut gall tawelwch ddyfnhau
eich perthynas â Duw a chyda chi eich hun. Byddwn yn meddwl am yr hyn rydym yn ei olygu wrth gyfeirio at
‘ddistawrwydd’, sut gall distawrwydd fod yn werthfawr i ni, rhoi cynnig ar syniadau ar gyfer datblygu eich arferion
eich hun o ddistawrwydd, a chipolwg ar hanes gweddïo mewn distawrwydd yn y traddodiadau Cristnogol.
Mae’r hyfforddwr, Dr Alison Woolley, yn Gyfarwyddwr y prosiect Seeds of Silence, ac yn therapydd cerddoriaeth
rhan amser. Mae ei hymchwil doethurol i arferion ysbrydol menywod Cristnogol cyfoes â distawrwydd ar fin cael ei
gyhoeddi fel llyfr gan Routledge.
Yn agored i bawb, ac yn addas i’r rhai sydd â phrofiad o weddïo distaw neu sydd eisiau rhagor o wybodaeth.
19 Marth
10am-3.30pm
Canolfan Encilio Beuno Sant, Llanelwy.
Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

10.

SUT I ARWAIN GR Ŵ P GWEDDÏO BYCHAN
Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol ar sut i arwain grŵp gweddi bach, sy’n cynnig math
clos o gymdeithas Gristnogol. Fe allan nhw fod yn groesawgar, yn gynnes eu hysbryd ac yn galonogol i bawb sy’n
cymryd rhan.
Yn agored i bawb.
15 Mai
10am-12.30pm
Tŷ’r Eglwys, Gresffordd.
Am ddim. Darperir lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

GWEDDÏO AG EICONAU
Defnyddiwyd eiconau gan yr eglwys fel cymorth i weddïo ers cannoedd o flynyddoedd.
Yn ystod tymor y Grawys, dewch i ddarganfod gwahanol fathau o eiconau, sut maen nhw’n cael eu paentio a sut
i’w defnyddio wrth weddïo. Cynhelir y sesiwn hon gan y Parchedig Kate Tiltman.

Yn agored i bawb.
28 Marth
10am-12.30pm
Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.
Am ddim. Darperir lluniaeth.
siancharlesworth@cinw.org.uk

11.

Gweinyddu Eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth
RÔL Y WARDEN YNG NGHYD-DESTUN ARDAL GENHADAETH
Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn rhoi arweiniad ar rôl a dyletswyddau Warden Ardal Genhadaeth a Warden yr
eglwys leol. Byddwn hefyd yn ymdrin â chyfrifoldebau yn ymwneud ag adeiladau eglwysig a swyddi gwag clerigol.
Bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan Peter Pike, Archddiacon Maldwyn.

12.

3 Mehefin

4 Mehefin

7pm-9pm

7pm-9pm

Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun.

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

Am ddim.

Am ddim.

Mae’r sesiwn yn agored i bawb, ond yn
arbennig o ddefnyddiol i Wardeiniaid.

siancharlesworth@cinw.org.uk

HYFFORDDIANT LLYWODRAETHU
Mae’r sesiwn hon yn cwmpasu popeth y mae angen i chi wybod am sut mae’r Ardal Genhadaeth yn gweithredu i
sicrhau bod anghenion yr Ardal Genhadaeth, y Cyfansoddiad a’r Gyfraith Elusennau yn cael eu bodloni. Mae’n
ofynnol i Aelodau Cynadleddau’r Ardaloedd Cenhadaeth (yn aelodau lleyg a chlerigion) fynd i’r hyfforddiant
hwn.
Mae’r eitemau dan sylw yn cynnwys
• Pwerau a dyletswyddau Ardaloedd Cenhadaeth
• Ffurf Cynadleddau’r Ardaloedd Cenhadaeth ac Is-bwyllgorau
• Rolau a chyfrifoldebau

• Rheolaeth ariannol
•Rheolaeth weinyddol

10 Mehefin

11 Mehefin

7pm-9pm

7pm-9pm

Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun

Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy

Am ddim. Darperir lluniaeth.

Am ddim. Darperir lluniaeth.

Yn agored i bawb

siancharlesworth@cinw.org.uk

EGLWYS DDIOGEL – DIOGELU PLANT, POBL IFANC AC OEDOLION MEWN PERYGL
Mae gan yr Eglwys yng Nghymru gyfrifoldeb i sicrhau bod pob aelod o’r eglwys yn derbyn gofal ac yn cael eu diogelu.
Nod yr hyfforddiant hwn yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gamdriniaeth, prosesau diogelu a sut mae’r
rhain yn ymwneud â’ch rôl a’ch cyfrifoldebau o fewn Polisi a Gweithdrefnau Diogelu’r Eglwys yng Nghymru 2016.
Mae’r cwrs hwn ar gael ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ac mae’n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer Cydlynwyr Diogelu
Ardaloedd Cenhadaeth, aelodau Cynadleddau’r Ardaloedd Cenhadaeth, aelodau’r is-bwyllgor ac aelodau pwyllgor
yr eglwys.
Am ragor o wybodaeth ynghylch dod â’r cwrs hanfodol hwn i’ch Ardal
Genhadaeth, cysylltwch ag Emma Leighton-Jones, y Swyddog Cymorth Diogelu.
Emmaleighton-jones@cinw.org.uk / 07881016186

13.

Gweinidogaeth Ieuenctid a Phlant
ANTURIAETHAU BACH A MAWR – CADW FFYDD YN GYFFROUS.
Pa un ai ar wyneb y graig ar lethr yn y mynyddoedd, cymryd rhan mewn cenhadaeth dramor neu wneud celf a
chrefft mewn clwb ieuenctid neu glwb plant wythnosol, mae’r ffydd Gristnogol yn cynnig cyffro, antur a hwyl
gydol oes. Dewch i glywed gan athrawon ysgol Sul, gweithwyr ieuenctid, arbenigwyr gweithgareddau awyr agored
a phobl sydd wedi cymryd rhan mewn cenhadaeth dramor. Gobeithiwn y byddwch yn gadael gyda syniadau ac
ysbrydoliaeth ar gyfer antur yn eich gweinidogaeth o ddydd i ddydd gyda phobl ifanc, a chael syniadau am sut i
annog plant a phobl ifanc i ddod o hyd i ffydd ac antur ymhellach draw.
Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb.
8 Mehehfin
9.30am-1pm
Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.
Am ddim. Darperir lluniaeth.
siancharlesworth@cinw.org.uk

DATHLU AMRYWIAETH DDIWYLLIANNOL
Gan adeiladu ar lwyddiant hyfforddiant ‘Cariad, nid Casineb’ y llynedd, rydym yn falch o hysbysebu’r gweithdy
hwn. Rydym yn ffodus yng Nghymru ein bod yn byw mewn cymdeithas amlddiwylliannol. Dylid dathlu’r
amrywiaeth hon. Dewch i ddysgu am grwpiau ffydd eraill yn ein cymunedau a chael eich ysbrydoli ynghylch
dathlu a dysgu am hyn yn eich ysgolion, eich grwpiau ieuenctid, clybiau plant a chymunedau. Disgwyliwch lawer
o gerddoriaeth, dawnsio, bwyd, drama, celf a sgwrs! Mae hwn yn ddathliad!!!
23 Tachwedd
9.30am-1pm
Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a
Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.

Yn agored i bawb ond yn arbennig o addas i
athrawon, gweithwyr plant, gweithwyr
ieuenctid a chlerigion.
Am ddim. Darperir Lluniaeth a chinio.
siancharlesworth@cinw.org.uk

14.

MANNAU GWEDDÏO MEWN YSGOLION
Mae plant a phobl ifanc yn chwilfrydig ynghylch bywyd. Mae tyfu i fyny yn codi llawer o gwestiynau - rhai
pethau’n ymwneud â’u profiadau, y da a’r drwg, a rhai’n ymwneud â’u synnwyr o ryfeddod ynghylch y bydysawd
rydym yn byw ynddo, ac a oes mwy i fywyd na’r hwn a welir ar yr wyneb. Mae gan lawer ddiddordeb yn agweddau
anfaterol bywyd, yr ysbryd neu’r enaid, ac maen nhw eisiau archwilio sut mae’r syniadau a’r profiadau hyn yn eu
helpu i ddatblygu eu synnwyr eu hunain o hunaniaeth, hunanwerth, mewnwelediad personol, ystyr a phwrpas.
Mae Mannau Gweddïo mewn Ysgolion yn galluogi plant a phobl ifanc, o bob ffydd a heb ffydd, i archwilio’r
cwestiynau hyn am fywyd, ysbrydolrwydd a ffydd, mewn modd diogel, creadigol a rhyngweithiol.
Dewch i ddysgu sut i gyflawni hyn gyda Prayer Space in Schools UK. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol ac yn
llawn hwyl!

Yn agored i bawb ond yn arbennig o addas i athrawon, clerigion, gweithwyr plant, gweithwyr ieuenctid.
23 Mawrth
10.30am-1pm
Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.
Am ddim. Darperir lluniaeth.
siancharlesworth@cinw.org.uk

15.

TRAWSNEWID BYWYDAU ER GWELL – MENTORA TLG
Ydych chi eisiau datblygu cysylltiadau â’ch ysgol leol a chefnogi plant sy’n wynebu anawsterau ar yr un
pryd?
Mae ymyrraeth gynnar TLG yn bartneriaeth rhwng TLG (Elusen Addysg Gristnogol) a’r eglwys leol
i hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr i fod yn fentoriaid yn eu hysgol leol i gefnogi plant sy’n gweld
amgylchedd ysgol yn anodd oherwydd rhesymau ymddygiadol ac emosiynol.
Mae Ymyrraeth Gynnar yn rhaglen hynod lwyddiannus sy’n cael ei chyflwyno gan yr eglwys leol sy’n
datblygu enw rhagorol am drawsnewid bywydau pobl ifanc, gan gefnogi’r ysgol leol a datblygu perthynas
â theuluoedd sy’n agored i niwed. Mae dros 100 o eglwysi ledled y Deyrnas Unedig wedi meithrin
cysylltiad â TLG, gan wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau, mewn dinasoedd, trefi ac ardaloedd gwledig.
Dewch i glywed mwy am sut gall Ymyrraeth Gynnar weithio yn eich eglwys – waeth pa mor fawr neu fach!

16 Chwefror
10.30am-1pm
Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.
Am ddim. Darperir lluniaeth.
siancharlesworth@cinw.org.uk

16.

Gweinidogaeth Ysgolion
HYFFORDDIANT GAN YR ADRAN ADDYSG A DYSGU GYDOL OES
Mae’r cyrsiau a ganlyn ar gael ar unrhyw adeg o’r flwyddyn gan yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes. Fe’u hanelir at
y rhai sy’n ymwneud ag Ysgolion Eglwys a gellir eu darparu yn unrhyw le yn yr Esgobaeth, gyda lleiafswm o saith yn
cymryd rhan.
HYFFORDDIANT DERBYN RHAN 1: COD STATUDOL, POLISI A PHROSES
Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddarparu trosolwg o God Derbyn presennol Ysgolion, gan roi sylw i bolisi derbyn yr
ysgol a’r broses ar gyfer trefniadau derbyn y mae angen eu dilyn.
Yn agored i bawb, ond yn arbennig o addas i Benaethiaid a Llywodraethwyr Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir
Er mwyn trefnu cwrs, cysylltwch â Sheridan Goodey:
sheridangoodey@churchinwales.org.uk / 01745 532592 / 582245

HYFFORDDIANT DERBYN RHAN 2: COD APÊL DERBYN YSGOLION, PARATOI AR GYFER APÊL A
DOGFENNAETH
Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddarparu trosolwg o’r Cod Apeliadau Derbyn Ysgolion presennol, gan roi sylw i:
• Trosolwg o’r broses / pwy sydd ar y Panel Apeliadau
• Sut i baratoi ar gyfer gwrandawiad / dogfennaeth i’w darparu
• Yr hyn y bydd y Panel Apeliadau yn chwilio amdano
• Astudiaethau achos i’w trafod
Yn agored i bawb, ond yn arbennig o addas i Benaethiaid a Llywodraethwyr Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir
Er mwyn trefnu cwrs, cysylltwch â Sheridan Goodey:
sheridangoodey@churchinwales.org.uk / 01745 532592 / 582245

17.

HYFFORDDIANT ADEILADAU A’R BROSES CRAMP AR GYFER YSGOLION
GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR
Mae’r hyfforddiant yn agored i benaethiaid a llywodraethwyr, a bydd yn ymdrin â’r elfennau a ganlyn:
• Cynnal a chadw adeiladau yn gyffredinol – darperir rhestr wirio
• Cynllun pum mlynedd ar gyfer cynnal a chadw / atgyweiriadau
• y Broses CRAMP a sut i wneud y defnydd gorau ohoni.
• SLA atgyweiriadau a chynnal a chadw a chyllideb wedi ei dirprwyo.
Yn agored i bawb, ond yn arbennig o addas i Benaethiaid a Llywodraethwyr Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir
Er mwyn trefnu cwrs, cysylltwch â Sheridan Goodey:
sheridangoodey@churchinwales.org.uk / 01745 532592 / 582245

HYFFORDDIANT ADEILADAU AR GYFER YSGOLION GWIRFODDOL A REOLIR
Mae’r hyfforddiant yn agored i benaethiaid a llywodraethwyr, a bydd yn ymdrin â’r elfennau a ganlyn:
• Cynnal a chadw adeiladau yn gyffredinol – darperir rhestr wirio
• Cynllun pum mlynedd ar gyfer cynnal a chadw / atgyweiriadau
• SLA atgyweiriadau a chynnal a chadw a chyllideb wedi ei dirprwyo.

Yn agored i bawb, ond yn arbennig o addas i Benaethiaid a Llywodraethwyr Ysgolion Gwirfoddol a Reolir
Er mwyn trefnu cwrs, cysylltwch â
sheridangoodey@churchinwales.org.uk / 01745 532592 / 582245

Am ragor o wybodaeth ynghylch dod ag unrhyw gwrs a restrir uchod i’ch Ardal Genhadaeth, cysylltwch â
Sian Charlesworth: siancharlesworth@cinw.org.uk neu 01745 582245.

18.

Lleoliadau hyfforddiant
Y WAUN
Neuadd Eglwys y Santes Fair, Y Waun, Wrecsam, LL14 5HD
GRESFFORDD
Ty’r Eglwys, The Green, Gresfford, Wrecsam, LL12 8RG
PENARLÂG
Llyfrgell Gladstone, Church Lane, Penarlâg, CH5 3DF
LLANGOLLEN
Pafiliwn Rhyngwladol Llangollen, Ffordd Abaty, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8SW
Y DRENEWYDD
Eglwys Holl Sant, Commercial Street, Y Drenewydd, SY16 2DN
LLANELWY
Canolfan Encilio Beuno Sant, Tremeirchion, Llanelwy, LL17 0AS
Eglwys Gadeiriol Llanelwy, Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0RD
Swyddfa’r Esgobaeth, Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0RD
SWANWICK
Canolfan Gynadledda’r Hayes, Swanwick, Alferton, Swydd Derby, DE55 1AU
WRECSAM
Eglwys y Santes Margaret, Heol Caer, Garden Village, Wrecsam, LL12 8LY
Egwlys Sant Ioan, Rhosnesni, Wrecsam, LL12 7YF
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Dant Joseff, Heol Sontley, Wrecsam, LL13 7EN

19.

Diary Events
DIARY FOR TRAINING TOGETHER FOR PLANNED EVENTS
IONAWR

MAWRTH

14 – Litwrgi ac Addoli
2-4pm neu 7-9pm yn Eglwys Sant Ioan, Rhosnesni.

8-10 - Arwain eich Eglwys at Dwf (LyCiG)
Canolfan Gynadledda’r Hayes, Swanwick

CHWEFROR
16 - Trawsnewid bywydau er gwell – Mentora TLG.
10.30am - 1pm yn Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a
Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.

19 - Archwilio distawrwydd.
10am-3.30pm yng Nghanolfan Encilio Beuno Sant,
Llanelwy.
23 – Mannau gweddïo mewn ysgolion.
10.30am-1pm yn Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a
Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.
28 - Gweddïo ag eiconau.
10am-12.30pm yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.
EBRILL
9 – Caethwasiaeth Fodern.
10am-12pm yng Nghaffi’r Cyfieithwyr, Eglwys Gadeiriol
Llanelwy.

20.

MAI
11 - Sesiwn wybodaeth cyfeillion Dementia.
9.30am-10.30am yn Nhŷ’r Eglwys, Gresffordd
15 - Sut i arwain grŵp gweddïo bychan.
10am-12.30pm yn Nhŷ’r Eglwys, Gresffordd.
20 - Sesiwn wybodaeth cyfeillion Dementia.
10.30-11.30am yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.
21 - Y Pregethwr Noeth.
10am-3.30pm ym Mhafiliwn Llangollen.
21 - Sesiwn wybodaeth cyfeillion Dementia.
2-3pm yn Eglwys yr Holl Saint, y Drenewydd.
23 - Dysgu ein hunain a’n heglwysi sut i
ddeall dementia.
9:45am – 3:30pm yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.
MEHEFIN
3 - Rôl Warden yng Nghyd-destun Ardal Genhadaeth.
7-9pm yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, y Waun.

GORFFENNAF
Nid oes cyrsiau ym mis Gorffennaf.
AWST
Nid oes cyrsiau ym mis Awst.
MEDI
Nid oes cyrsiau ym mis Medi
HYDREF
26 – Hyfforddiant Arweinyddiaeth Cinnamon
10am-4.30pm yn Neuadd Eglwys y
Santes Margaret, Wrecsam.
TACHWEDD
23 – Dathlu Amrywiaeth Ddiwylliannol
9.30am – 1pm yn Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a
Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.

4 - Rôl Warden yng Nghyd-destun Ardal Genhadaeth.
7-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.
8 - Anturiaethau Bach a Mawr – cadw ffydd yn
gyffrous.
9.30am-1pm yn Ysgol Uwchradd Anglicanaidd a
Chatholig Sant Joseff, Wrecsam.
11 - Hyfforddiant Llywodraethu.
7-9pm yn Swyddfa’r Esgobaeth, Llanelwy.
29 - Gobaith a Dyfodol: Trawsffurfio Eglwysi a
Chymunedau.
9.30am - 3.30pm Ysgol Uwchradd Gatholig ac
Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam.

21.

Cysylltwch â ni
Esgobaeth Llanelwy
Swyddfa’r Esgobaeth
Stryd Fawr
Llanelwy
LL17 ORD
01745 582245
@StAsaphDiocese

22.

stasaph.churchinwales.org.uk

