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“Dysga blentyn y ffordd orau i fyw, a fydd
e ddim yn troi cefn arni pan fydd e’n
hŷn.” (Diarhebion 22:6)
Oherwydd prysurdeb y gwaith, prin yw’r cyfle sydd
gennyf i ymweld ag eglwysi unigol. Eto i gyd, mae’n
bwysig fy mod yn cadw cysylltiad gyda’r plant a’r
bobl ifanc. Er mwyn i mi fedru gwneud hyn rwyf
wedi ymneilltuo Suliau yn ystod tymor yr hydref i
fynd o gwmpas y sir i gyflwyno “Stori`r Mis.”
Byddaf ar gael i siarad gyda phlant, ieuenctid, ac
oedolion mewn oedfaon teulu, ac os hoffech i mi

Misoedd Hydref a
Thachwedd
Medi 30/ Hydref 7
Hydref 14 / Hydref 21
Hydref 28 / Tachwedd 11
Tachwedd 18 / Tachwedd 25
Bore, prynhawn neu hwyr eich dewis chi!
Rhif ffôn: (01994)230049
E-bost: mic@uwclub.net

ddod i`ch heglwys chi a wnewch chi gysylltu â mi mor
gynted â phosib. “Y cyntaf i`r felin…….” fydd yn cael
y dewis o ran dyddiadau.
Nigel Davies - Swyddog Plant / Ieuenctid Menter Ieuenctid Cristnogol.

Yn cyflwyno Crist mewn ffyrdd cyfoes.
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