Gŵyl a fydd yn denu ac yn ysbrydoli pobl, eglwysi a chymunedau tuag at ffydd a
gweithredu.
Tocynnau am Gŵyl Coda 2020
24ain - 26ain Mis Gorffennaf
Fferm Dol Llys Llanidloes SY18 6JA
Rydym yn edrych ymlaen unwaith eto at ddod â Gŵyl Coda i gymuned Llanidloes, ac yn
gwerthfawrogi’r croeso a roddir i ni. Gobeithiwn bartneru gyda nifer yn lleol, ond rhan o’n
diolch yw ein bwriad i gynnig nifer o docynnau dydd i bobl leol ar bris is. Dewch â
rhywbeth gyda chi sy’n dangos eich côd post SY18 os hoffech brynu’r tocynnau hyn.
Ry’n ni’n edrych ‘mlaen at eich cyfarfod (neu eich cwrdd unwaith eto) ym mis Gorffennaf 24ain26ain.
Mae’n fuddiol iawn i ni wybod o flaen llaw faint sy’n dod i Coda, felly mae’r tocynnau a werthir yn
gynnar yn rhatach fel ffordd o ddiolch i chi am ein helpu.
Oedolyn Penwthynos rwan: £75
Oedolyn Penwythnos 24ain Gorffennaf: £100
Bydd y newid mewn prisiau nesaf ar ddiwedd mis Mawrth, felly os ydych yn gwybod eich bod
yn bwriadu bod yno, ewch draw i’r ardal docynnau nawr.
Mae’r pris y tocynnau yn cynnwys gwersylla ac wrth gwrs, brecwast!
Pa fodd bynnag, gwelwch Dudalen Docynnau Coda Cymru am fanylion hanfodol eraill.
NEWYDD!! Tocynnau Lleol
Rydym yn edrych ymlaen unwaith eto at ddod â Gŵyl Coda i gymuned Llanidloes, ac yn

gwerthfawrogi’r croeso a roddir i ni. Gobeithiwn bartneru gyda nifer yn lleol, ond rhan o’n diolch
yw ein bwriad i gynnig nifer o docynnau dydd i bobl leol ar bris is. Dewch â rhywbeth gyda chi
sy’n dangos eich côd post SY18 os hoffech brynu’r tocynnau hyn.
GWOBRAU CELFYDDYDAU
Allwch chi helpu pobl ymgysylltu â materion Newid Hinsawdd, neu Gymru fel Cenedl Noddfa,
neu waith Cymdeithas y Cymod ar Heddwch, Cyfiawnder a Chymod?
Mae gennym £5000 sydd wedi ei roi gan yr Eglwys yng Nghymru ac rydym yn gyffrous eu bod yn
eu blwyddyn canmlwyddiant wedi dewis i’n helpu hyrwyddo’r materion ac ymgyrchoedd hyn nad
ydynt yn seiliedig ar ffiniau ffydd neu enwad. Felly mae croeso i unrhyw un gyflwyno syniadau
boed o ffydd neu beidio.
Ebostiwch coda@coda.cymru ar gyfer ragor o wybodaeth.

Edrychwn ymlaen at eich gweld i gyd yn fuan!
Tîm Coda

