








GELUFOR
Dyna sulv lem 'ma

II.00 - Gweinidog
Llywydd y mln — Glan
qusanuamDochrwul — Glen
oneryn — Alaw
Blodau — Alwen

Dydd eul. Nydnl mg
9 45 - DInlchuurwch
Llywydd . amm
Gwlllnimh Dommuul — Elums
Twin ychwanegol f Rhudd ['I banc bwyd
onevyn * Rlcham
Bloeuu — Puwbl am ag addurn

Dyna sul. Hydrof 21lln
145 - Flhed E MIWI'B
Yna ngolal y baned * Hm, Huw ! Wyn
Blodau * Kate.

Dydd Sul. Hydrll zum
a 45 - (sw-luluag [Cymum
Llywydd — Nlc
(mofyn - Nln
Blodau - Kala











vnwveuad capel Llanmaaaar a "brynnu
Agnlsd * enw y Tabevnacl muumun

Sasnm gyda aln arweinydd llanc
Llln Evans yn dysgu'r cnw nau am
"Snmson" yn y pan: Cawsom Iu| o
hwyl yn codi pwyslu n chwarae
gemau! Mae gennymmm a pnom
"une cry! .an yna "gh-pel y
pennau

Eglwys Bresbyterama Saesneg Rhuthun

V aLvN

Dydd sw, nyumma
2 ou Cynnal" Damn naxuwngamcn gyda'r Parch Anams Iago

Dydd sw. Hydref leln
2400 Cynnal" Ceuta gyda'r Parch Andvaa luge yn gwmnnemu

Dydd sul, mul 15eg Galwyd dlwmud plaselu: Iawn yn yr 'ngwm'.
mwynym.Dawn wedi mwynnnngweld yr ngwm i'r ee newydd wedd, u
d40|ch { Nalcmk um Bln rywyn (: nmgylcn. ac am nawdd yv “un“ mm drylwyr er
mm arm, yna namom ymlnen i'v “Evyvod” | Lanuwcnuyn am mya :: lwyd cyn um
am naw

Dloichwyd | Manun Tŷ Mawr am dremu'r dlwmm, ac w Manan Llys am ein

cmdo yn ulnms lawn yng Ngnsn y Pwyl





NEeEs NESTA

Rwy'n ysgnlennu'v neges hon wnh ymweud yn yv naw ym mynyddoedd y slene
Nevada yn ne Sbaen Mae 'r llemrau yma dipyn mwy eenn ne mal Dyllvyn elwyd
un dydd yn gul a mwy noeuog new hardd o Rhulhun rr Wyddgrug. ac anodd
{awn oedd dygymed a nhw mewn car ulenlu e munud ar odhv avall i'r hordd nr
[mawn chwllboem wed. mm gynaedd, Roeddwn yn chwys halen ed ladd Iy

nghalon yn vy ngwddww Ond y doc vael h m. a'n unnd (sy'n glo" ac yn cerdded
em dwy hon) oedd dod rhaid cerddso | (yny am ma enwenev awr o gyrlun y
pentref I' n tŷ I-um sdn-wyd ddu-n am hynny yn y dxegnhdd o '; lle ar y sulla we, A
wh | em , voeddem m n dwy yn (eich bod y perchuuqlnn wedi cynmg am helpu
910 rdeeys. Roedd nu mm nodyn. a ninnau wen! nhnd hun am ein bodwed
dyohwyn am 4 am y bum
Ond gwneelnnn y gorau o “| gwnewn! A oneidm e gwneud gomed eeo dydd
Byw heb nen eymudoî/ramu/Ialedu/ovo (papur newydd em bymemm a lmemu
dyddiau pnn ln'v |ywydn yn CSHLNEIA Ond ml naweon nn we. h udlndd allen em
leoydd | ymweld yn y oyhhdeu a sut , oeg , glaw aw smhnydd. A rywem, mi
wnaexndn oresgyn y pmmemau, uralu, .. gweld y wlad yn ei neu ogdnmnh
A dysgu mwy amdenen ui 'n hunain yn y broses, a am I oedd] dlwanm a mol'r
gamu | name! Dal an 810 gwen e. am nwynebeu Gwm dual dysgu am y
nwyddyn Byw“ ddod dylalhaman
ecwmld y gwnewch dh. hynny helyd'

Newyddlen mdyn Tachwedd o'v Cadwyn BHL eibyn dydd Gwener Hydra! vs
I-boll :mnlslduw a’nmllLolm
neu. 01745890417


