
GŴYL Y GELLI 

Penwythnos

Teulu
TREFECA

24 – 26 MAI 2019

Penwythnos creadigol 
o gymdeithasu, i deulu’r 

eglwys o bob oed

CEFNDIR
Fel rhan o’u hyfforddiant gofynnwyd i fyfyrwyr EBC 

drefnu penwythnos yn Nghanolfan Trefeca. Eu 
dewis oedd cyfuno’r penwythnos efo Gŵyl y Gelli. 

Bydd gweithdai ymarferol yn defnyddio celf, natur 
a cherddoriaeth, yna pnawniau rhydd i fynychu’r 

Ŵyl Lenyddol rhyngwladol i lawr y ffordd yn y Gelli 
Gyffwrdd, sef Gŵyl y Gelli / Hay Festival. 

Y myfyrwyr fu ynglŷn â’r dasg yw: 
Aled Job, Felinheli; Elfed Lewis, Trawsfynydd; 

Monica O’Dea, Llandrindod

Cyfranwyr y penwythnos fydd: 
Cass Meurig, Y Bala; Elfed Lewis, Trawsfynydd; 

Jennifer Roberts, Dyffryn Conwy, ac eraill.

Am wybodaeth bellach, ewch i’r wefan:
www.ebcpcw.cymru/cym/hyfforddiant/

dyddiadur-cyrsiau  

Mair Jones (Warden)
Coleg Trefeca, Aberhonddu LD3 0PP, 01874 

711423

Gŵyl y Gelli / Hay Festival: 
Iau  23 Fai – Sul 2ail Fehefin 2019

www.hayfestival.com 

Archebu
Anfonwch enwau gyda £10 o flaendal 

(siec yn daladwy i Coleg Trefeca) 
delyth.oswy@ebcpcw.cymru – 07986932261

Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, 
Bangor LL57 2EH

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
The Presbyterian Church of Wales

The Presbyterian Church of Wales
The Light of Life

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Goleuni’r Bywyd

COST
Llety dwy noson a bwyd: 

Oedolyn £75 

Dan 18 oed 
mewn stafell ar wahân £30

Dan 12 oed 
(os yn rhannu stafell rhieni) £10  

Ymweliad dydd 
(yn cynnwys cinio a swper) £20

Nosweithiau ychwanegol ar ol 26ain 
(gwely a brecwast) £30 y pen

SYLWER
Nid yw’r pris yn cynnwys tocynnau Gŵyl y 

Gelli. Mae mynediad i faes yr ŵyl am ddim, 
ond rhaid i chi brynu tocyn am bob sgwrs 
rydych yn ei fynychu. Tocynnau ar gael ar 

wefan www.hayfestival.com.

Penwythnos

Teulu
TREFECA



 Gwener 24ain
3yh  – cyrraedd. 

Cyfle i fynd i Ŵyl y Gelli i brynu tocynnau

6yh – Swper yn Nhrefeca

7 i 9yh – Croeso a Gweithdy 1
Godly Play – profi Gair Duw drwy ‘chwarae’ 

gyda Cass Meurig

Sadwrn 25ain 
8.30yb – Brecwast

9.15 i 10.45am – Gweithdy 2
Cerddoriaeth – Ymateb i Dduw drwy gerdd

 

11yb i 12.30yh – Gweithdy 3
Natur, y Crewr a’n cyfrifoldeb (yn yr awyr agored)

gyda Elfed Lewis

12.30yh – Cinio pecyn a pnawn rhydd i fynychu 
Gŵyl y Gelli

7.30yh – Swper efo’n gilydd yn Nhrefeca

8.30yh – Noson gymdeithasol 

Sul 26ain
8.30yb – Brecwast

9.30 – 10.45yb – Gweithdy 4 
Ymateb drwy Celf a Chrefft 

gyda Jennifer Roberts

11yb – Addoliad a gorffen

12.30yh – Cinio (dewis o ginio pecyn ar gael)

Gallwch aros ymlaen am nosweithiau 
ychwanegol yn Nhrefeca i fwynhau mwy ar 

Ŵyl y Gelli. Cysylltwch â Trefeca. 

Beth yw’r llety?
Darperir stafelloedd dwy wely cyfforddus, 
en-suite, a phrydoedd bwyd. Gofynnwch os 
am wely ychwanegol neu cot i blentyn yn 
eich stafell. Gofynnir i bobl rannu stafell os yn 
bosibl. Mae llety yn brin yn yr ardal yn ystod 
wythnos Gŵyl y Gelli.

Galla i ddod â’r plant? 
Mae croeso i rai dan 12 gysgu yn llofft eu 
rhieni, a bydd gweithgareddau ar wahân 
i’r plant yn Nhrefeca. Mae rhaglen cyfa o 
weithgareddau plant yng Ngŵyl y Gelli. 

Ble gallaf brynu tocynnau i Ŵyl y 
Gelli?
Ewch ar y we i Hay Festival Wales, i brynu 
tocynnau o’ch dewis o flaen llaw. Bydd  
tocynnau i’w cael ar y dydd, ond gall y 
siaradwyr mwyaf enwog werthu allan o flaen 
llaw. Byddwch yn rhydd i fynychu sesiynau’r Ŵyl 
rhwng 1pm a 6pm ar y Sadwrn a’r Sul. 

Os dewiswch fwcio nosweithiau ychwanegol 
yn Nhrefeca,  mae Gŵyl y Gelli yn para tan 
Mehefin 2ail.

Oes trafnidiaeth i’r Gelli?
Gobeithio bydd modd rhannu ceir o Drefeca i 
faes yr Ŵyl. Mae’n 15 milltir, tua chwarter awr 
mewn car.

Dw i ddim yn berson creadigol iawn – 
ydi o’n addas i mi?
Bydd y gweithdai yn rhoi cyfle i bawb ymuno a 
mwynhau, waeth par mor greadigol , neu ddim, 
y tybiwch ydych chi!

Alla i ddod am y dydd?
Gallwch. Os ydych yn byw yn ymyl, neu eisio 
trefnu eich llety eich hun, gallwch ddod am y 
dydd. 

Rhaglen


