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Ysgol, eglwys a llau pen
Ysbrydolwyd CAMU gan Kids Friendly, cynllun 
Eglwys Bresbyteraidd Aotearoa Seland Newydd. 
Yma, mae Cheryl Harray, aelod o dîm Kids 
Friendly, yn disgrifio sut y gwnaeth un eglwys 
greu perthynas â’r ysgol leol...diolch i lau pen!

Cwestiwn y mae hyfforddwyr Kids Friendly yn ei holi’n aml i eglwysi 
sy’n ceisio cysylltu â’u chymunedau yw: “Ydach chi’n adnabod ein ysgol 
leol?”. Gwneud ffrindiau gyda’ch ysgol leol a’i gwasanaethu yw’r cam 
cyntaf tuag at greu perthynas gadarnhaol gyda’ch cymuned.

Drwy ymweld â’r pennaeth lleol i weld beth yw’r anghenion a chynnig 
cymorth, mae sawl eglwys wedi bod ar daith gyffrous, gyda thro 
diddorol yn y gynffon ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf yn hanes 
Eglwys Gymuned Flagstaff.

Wrth gychwyn fel gweithiwr cymunedol Eglwys Gymunedol Flagstaff 
yn 2007, ymwelodd Carolyn Sims â’r ddwy ysgol gynradd leol er mwyn 
gweld sut y gall ei heglwys eu cefnogi. Roedd un ysgol yn fodlon 
derbyn gwirfoddolwyr i helpu plant i ddarllen, darllen y Beibl a sefydlu 
Hilltop Kidz, sef clwb wedi-ysgol. Bum mlynedd yn ddiweddarach, mae’r pennaeth yn barod iawn i gydnabod 
y gwahaniaeth y mae gweinidogaeth yr eglwys wedi ei wneud yn y gymuned. Mae’n stori wych y gallwch ei 
gwylio ar y we: "A day in the life of Carolyn Sims" (http://youtu.be/EVzi--eyRpo).

Ymatebodd yr ysgol arall i gynnig Carolyn gyda her go heriol. “Allech chi ein helpu i reoli llau pen ein plant?” 
gofynnodd y pennaeth. Roedd Carolyn yn barod am yr her, ac aeth ati i ffurfio tîm “chwalu llau pen”. Fel y 
dywed Carolyn: “Mae’n rhaid mynd i mewn a bod yn barod i weithredu fel gwas. Efallai mai darllen yw’r 
gwaith, neu arddio neu drin llau pen. Dangoswch iddynt eich bod eisiau creu perthynas ac y gellir ymddiried 

ynoch chi i wneud y gwaith sydd wedi’i roi i chi, a chyn bo hir 
efallai y cewch chi wahoddiad i helpu mewn ffyrdd eraill.”

Roedd y pennaeth yn cyfaddef nad oedd yn credu y byddai’r 
tîm o chwalwyr llau brwdfrydig yn para’n hir iawn, ond bum 
mynedd yn ddiweddarach, mae Carolyn a’i thîm yn dal i ddifa 
llau pen! “Mae ein perthynas wedi’r ysgol wedi mynd o nerth 
i nerth” meddai Carolyn, “a bellach rydym yn rhedeg clwb 
cinio SUPAkidz (ni chafwyd unrhyw addysg grefyddol yn yr 
ysgol am 12 mlynedd) a gofynnir i ni ymweld â theuluoedd 
anghenus.’ 

Yn ystod bore coffi diweddar a gynhaliwyd er mwyn diolch i 
wirfoddolwyr, gan gynnwys y tim llau pen a Supakidz, 
cyhoeddodd y pennaeth ei fod yn gadael ei swydd er mwyn 
symud i ysgol arall yn Dunedin. “Allwch chi ddweud wrtha’i 
beth yw enw’r eglwys leol y dylwn i gysylltu â nhw yn fy ysgol 
gymuned newydd” gofynnodd. Am wahoddiad arbennig! 
Roedd yn bleser gallu rhoi gwybodaeth iddo am ei eglwys a 
gweinidog Kids Friendly lleol.

Ydy hon yn her y gallwch chi a’ch eglwys fynd i’r afael â hi yn 
2014….beth allai ddigwydd petaech yn ymweld â’ch ysgol leol 
ac yn gofyn “Sut allwn ni ein gwasanaethu chi”?

Ar gyfer mwy o straeon cadarnhaol am eglwysi yn cysylltu 
gydag ysgolion, gweler Hands On 20: “Back to School” a 
Hands on 17: “Looking Out”, sydd ar gael ar wefan Kids 
Friendly (www.kidsfriendly.org.nz) o dan Resourcing / Stories 
from our churches.

Penodi Swyddog CAMU
Mae’n gyfnod cyffrous iawn i Gynllun CAMU – rydym newydd benodi ein 
swyddog cyntaf!

Bydd Meleri Cray o Bontargothi ger Caerfyrddin yn dechrau swydd newydd fel Swyddog CAMU ar gyfer eglwysi 
de-orllewin Cymru ym mis Mawrth. Bydd Meleri yn helpu eglwysi Cymraeg a Saesneg eu hiaith i ddatblygu 
gweinidogaeth i blant, ieuenctid a theuluoedd. Dyma gyfle i ddod i’w hadnabod.

Helo Meleri! Alli di gyflwyno dy hun i ni?

Fi’n enedigol o Cynwyl Elfed a tyfais lan yn mynd i’r capel MC yng Nghynwyl Elfed 
ac i’r Ysgol Sul. Wedi tyfu, ro’n i’n chwarae’r organ yn y capel. Nes i ymuno â’r 
heddlu yn 19 oed a bues i’n rhingyll am gyfnod eitha hir cyn gorffen gyda’r heddlu 
ddwy flynedd yn ôl ar ôl gwneud 22 mlynedd. Nes i briodi yn 1998 – mae fy ngŵr 
yn gweithio i’r Frigâd Dân – ac mae gennym ni dri o blant, mab sy’n 11, merch sydd 
bron yn 9 a mab pum mlwydd oed. ‘Fi nawr yn gwneud swydd gyda Byddin yr 
Iachawdwriaeth fel Rheolwraig Canolfan Allgymorth. ‘Dyn ni’n helpu pobl sydd 
mewn angen ac mae hynny wedi fy helpu i ddatblygu llawer o sgiliau yn delio gyda 
phobl fregus a gwirfoddolwyr. 

Alli di sôn ychydig am dy waith gyda gwahanol 
weithgareddau Cristnogol?

Fi’n athrawes ysgol Sul ers tua pum mlynedd. Mae lot o weithgareddau Cristnogol
allanol wedi datblygu o’n cysylltiad ni gyda MIC (Menter Ieuenctid Cristnogol Sir 
Gâr) – mae MIC a Nigel Davies, yr arweinydd, wedi gwneud llawer gyda’n capel ni. 
Rydw i’n ysgrifennydd y Clwb Ieuenctid Cristnogol yng Nghaerfyrddin ac mae elfen 
Gristnogol yn fy ngwaith i gyda Byddin yr Iachawdwriaeth, hefyd.

Beth wnaeth i ti ymgeisio am y swydd?

Ro’n i wedi meddwl trafod y swydd efo Nigel Davies (arweinydd MIC) pan hysbysebwyd hi am yr eildro, ond 
wnaeth hynny ddim digwydd ac aeth y dyddiad cau heibio.   Pan welais y trydydd hysbyseb, nes i feddwl “Os ydy 
Duw am i mi ei gael e, neith e ddigwydd.” Mae gen i ddiddordeb mewn gwaith plant yn enwedig, ac roedd hefyd 
yn apelio fod llawer o’r swydd yma yn Gymraeg. Rydw i wedi gweld yn fy swydd bresennol fy mod i’n gallu bod yn 
reit greadigol a thynnu pobl i fewn, a bydd hynny’n ddefnyddiol yn swydd CAMU. Swydd hanner amser yw hon, 
felly rydw i’n gobeithio parhau i helpu Byddin yr Iachawdwriaeth gyda gwaith gwirfoddol. Mae’r swydd newydd 
yma’n gyffrous a dw i’n credu fod sgôp i bob eglwys ddatblygu, gan gydnabod wrth gwrs fod rhaid ymroi a bod 
yn barod i weithio yn galed i wneud hynny.

Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser sbar?

Fi’n trial codi’n fore i wneud ymarfer corff! Fi hefyd yn arolygydd lleyg i ESTYN...ac yn trial cwblhau gradd!



Cynhadledd gyntaf CAMU
Her
Dydy gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ddim yn 
hawdd y dyddiau yma. Dyma neges Catrin Roberts, Cadeirydd 
Adran Plant ac Ieuenctid EBC, wrth ein croesawu ni i Drefeca 
ar gyfer cynhadledd CAMU 2013. Mae’n golygu gwaith caled 
a chwys, mae’n golygu gweithio gyda’n gilydd fel tîm, cael 
syniadau newydd, mae angen ‘plygio i mewn’ i’r egni sydd gan 
Dduw ar ein cyfer ac mae angen i ni ddyfalbarhau.

‘Ies-ffactor’
Amlinellodd Gwyn Rhydderch, Cyfarwyddwr Gwasanaeth 
Plant ac Ieuenctid EBC gefndir cynllun CAMU a’r modd y mae 
bellach yn rhan o feddwl a chynllunio ar gyfer teuluoedd gan 
yr enwad. Y bwriad yw cynorthwyo’r eglwysi i symud ymlaen, 
un cam bach ar y tro, tuag at fod yn fwy croesawgar a chynhwysol i deuluoedd. Y nod yw dod â’r ‘Ies-factor’ i 
weithgareddau’r eglwys fel bod gogoneddu a mwynhau Duw yn mynd law yn llaw.

Teuluoedd cymhleth
Pwysleisiodd Helen Franklin o Scripture Union Cymru gymaint o wahanol batrymau sydd o deuluoedd. Yn aml, 
mae ‘na deuluoedd sy’n rhannu ac yn ailffurfio, gyda phlentyn yn byw gydag un rhiant yn ystod yr wythnos ac 
un arall ar y penwythnos. Mewn ambell i deulu, nain a taid sy’n magu’r plant. Mae’n bwysig i ni gadw hyn mewn 
cof wrth i ni gynllunio ar gyfer plant pobl ifanc a theuluoedd ac wrth feddwl hefyd sut y byddwn ni’n siarad gyda 
nhw.

Profiad newydd
Mae perthynas teuluoedd â’r eglwys yn gallu bod yn wahanol iawn. Tra bod rhai yn gyfarwydd iawn â dod i 
wasanaeth, i eraill mae’n brofiad cwbl newydd. Wrth drefnu felly, rhaid bod â golwg ar anghenion teuluoedd 
estynedig neu sydd wedi ailffurfio, teuluoedd sy’n arfer dod a theuluoedd sy’n dod am y tro cyntaf.

Gwnewch y pethau bychain
Mae rhai pethau y gall pob eglwys ei wneud, e.e. rhoi un person i ofalu am roi croeso i deuluoedd ar fore Sul. 
Gall y person hwnnw annog y teuluoedd i eistedd mewn man addas lle gallant weld beth sy’n digwydd, eu 
cyfeirio tuag at dai bach/lleoliad yr Ysgol Sul a darparu bagiau stori a thaflenni lliwio. Mae’r pethau yma i gyd yn 
dweud yn syml, ‘Rydan ni’n eich disgwyl chi,’ ac yn helpu pobl i deimlo’n gartrefol.

Addoliad cynhwysol
Wrth gwrs, mae angen i gynnwys yr addoliad fod yn addas hefyd – mae ein dewis o emynau a’n ffordd o weddïo 
yn medru cynnwys neu ddieithrio plant ac ieuenctid. Cafwyd awgrymiadau hefyd gan Helen am weithgareddau 
gwahanol i’r oedfa arferol i’w gwneud gyda chriw pob oed. Hoffais yn fawr ei syniad am rannu i grwpiau yn ôl 
hoff ffordd o ddysgu e.e. y Talwrn Trafod (sgwrsio), y Lle Lliw (gweld), yr Orsaf Brysur (gwneud), y Ddôl Ddarllen 
(geiriau), y Llan Llonydd (ymdawelu). Cawsom gyfle hefyd mewn grwpiau i drafod y saith arwydd o eglwys iach, 

  fel y’u cyflwynir gan Robert Warren 
(‘The Healthy Churches’ Handbook’). 
Yn ogystal, cafwyd sesiynau defnyddiol 
yn y prynhawn ar ddau gynllun sydd 
wedi hen ennill eu plwyf sef ‘Messy 
Church’ ac Agor y Llyfr.

Cam wrth Gam
Cymwynas fawr y gynhadledd hon 
oedd ein gwahodd i ddod i’r arfer o 
ddychmygu ein hunain yn esgidiau 
teuluoedd sy’n troi i mewn atom ar 
y Sul. O weld ein hunain a’n gweith-
gareddau drwy lygaid eraill, mae modd 
i ni symud gam wrth gam tuag at fod 
yn fwy effeithiol yn ein croeso a’n gallu 
i’w cynnwys yn Eglwys Iesu Grist.

Y Parchg. Casi Jones
Swyddog Plant ac Ieuenctid,
Henaduriaeth Môn

Eglwys Noddfa 
yn CAMU ymlaen!
Ychydig fisoedd yn ôl, cefais alwad ffôn gan y Parch. 
Gwyn Rhydderch, yn holi a oedd gennym ddiddordeb 
mewn ymuno yng nghynllun peilot CAMU. 

Roeddwn eisoes wedi clywed am y cynllun hwn ac yn 
awyddus iawn i glywed mwy. Gwyddwn fod y cynllun 
yn deillio o gynllun tebyg yn Seland Newydd o’r enw 
‘Kids Friendly’. Cefais y fraint rai blynyddoedd yn ôl o 
deithio i Seland Newydd i gynhadledd plant a phobl 
ifanc Eglwysi CWM. Yno, fe gefais gyfle i glywed Jill 
Kaiser, cyfarwyddwr a threfnydd Kids Friendly, yn sôn 
am y cynllun. Tra ‘roeddwn yn Seland Newydd,
ymwelais ag eglwysi oedd yn eglwysi lleol ‘Kids 
Friendly’. Roedd yr ymweliadau yn ysbrydoliaeth ac
yn her! Roeddwn eisiau clywed mwy!

Mae Eglwys Noddfa yn eglwys reit anarferol ac 
anffurfiol i gymharu â’r mwyafrif o eglwysi Arfon.
Mae gennym ddwy weithwraig llawn amser, Llinos
(fi) a Mererid. Rydym yn addoli ac yn cynnal 
gweithgareddau mewn Canolfan Gymunedol. Mae 
digon o le a digon o bobl yn Ward Peblig. Mae pob 
math o weithgareddau yn cael eu trefnu yn eglwys 
Noddfa drwy’r wythnos a thrwy’r flwyddyn. Mae 
Eglwys Noddfa yn gweithio gyda nifer fawr iawn o 
deuluoedd ac yn ceisio ateb eu anghenion mewn sawl ffordd. Er hyn, mae Eglwys Noddfa yn cydnabod fod 
angen meddwl am syniadau gwahanol i ymateb i anghenion yr ardal leol. Mae cymunedau yn newid, mae 
angen i’r eglwys leol newid hefyd! Mae angen gweledigaeth glir, mae angen i’r aelodau a’r gwirfoddolwyr fod 
yn rhan o’r weledigaeth a’r gwaith. Dyma oedd un o’r prif resymau i bwyllgor eglwys Noddfa gytuno i fod yn 
rhan o gynllun peilot CAMU. Rydym eisiau symud ymlaen, a hynny gyda’n gilydd!

Trefnwyd cyfarfod rhyngom ni, y gweithwyr, tair o 
wirfoddolwyr yr eglwys a Gwyn Rhydderch. Cawsom
sgwrs ddifyr iawn, yn trafod sut mae’r aelodau yn 
gweld yr eglwys, beth fyddai’r gwirfoddolwyr 
a’r aelodau eisiau ei weld yn digwydd dros y 
blynyddoedd nesaf? Roedd yn gyfarfod buddiol iawn. 
Penderfynodd grŵp bach i barhau i gyfarfod ac i osod 
tri nod i weithio tuag atynt dros y misoedd nesaf. 
Roedd pawb wedi eu hysbrydoli ac yn teimlo yn 
barod i GAMU ymlaen!

Llinos Mai Morris
Gweithiwr Cymunedol Eglwysig, 
Eglwys Noddfa, Caernarfon

Gweddi
Arglwydd, wrth i ni symud ymlaen yn ei gwaith, 
gweddïwn am dy arweiniad. Gweddïwn am 
arweiniad yr Ysbryd Glân wrth i ni eistedd a 
thrafod Dy weledigaeth. Agor ein calonnau a’n 
meddyliau i’r posibiliadau a’r newidiadau a ddaw 
ein ffordd. Galluoga ni i ymestyn allan i’r 
gymuned ymhob gweithgaredd. Gweddïwn y 
bydd eglwys Noddfa yn lle diogel, cyfforddus, 
llawn hwyl, llawn cariad, ond yn lle sydd yn annog 
ac yn meithrin y ffydd Gristnogol. Amen.

Cysylltwch â Ni
Am wybodaeth bellach ynglŷn â chynllun CAMU / STEP ac i drafod sut y gallai CAMU weithio yn eich 
eglwys chi, cysylltwch â’r Parchedig Gwyn Rhydderch, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru, ar 01678 520565 neu rhydderch@tesco.net.


