“Y mae cynhaeaf cy awnder yn cael
ei hau mewn heddwch i'r rhai sy'n
gwneud heddwch.”
Iago 3:1

Llefydd Pererin
• Eglwysi S. Mihangel
(Nifer dros Gymru
• Ffynnon Ddyfrig
(Garn Llwyd, Llancarfan

Cywain cynhaeaf ynghy
a cwrdd mewn
cysgodfa enaid ei gilydd
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Cyhydnos yr Hydre
Cynhaea
Canllaw byr am
gweithgareddau
allanol wrtho’i hun
neu gyda ffrindiau

Rhannwch eich profiad gyda’ch
ffrindiau neu trwy’r cyfryngau
cymdeithasol. Defnyddio’r app
‘What-Three-Words’ i helpu chi nodi
llefydd arbennig

Chwilota
Defnyddio canllaw dda chwilota
• Mwyar Duo
• Eirin Ysga
• Madarch Draeno
• Crabysy
• Cnau cyl
• Marchruddygl

Alban Elfe

S. Dyfrig, Cadoc.
S. Mihangel
Rhannu, Gollwng,
Llof on

Bydd yr wyth daflen - Trwy’r Flwyddyn, yn
eich helpu i gysylltu a myfyrio tû-allan.
Sylwch ar ein gwefan am syniadau a
dolennau eraill.

www.BroGwydyr.Cymru

Edrychwch am Ffárwel Haf

Celf gan Chloe Elliott

Trywydd Trysor
Fel gwiwerod gadael ‘trysor’ am bobl
arall i hela
Hada
Carnau bychai
Carreg wedi ei peinti
Glaswellt wedi pleth

Distewi eich enaid i helpu chi
paratoi am y gaeaf a darganfod y rhai
sy’n gyfaill i’ch enaid. Cadw nhw yn
agos pan fydd y dyddiau yn byrhau.

Man Eistedd
Dychwelir i le cynefin. Eisteddwch a
distewi’i hun. Croeshewch
wrthdyniadau. Sylwch y byd bach
natur o’ch gwmpas. Paid â
dadansoddi gormod. Beth ydy’r
ysbryd yn dweud wrthwch

Anam Cara - Fy Enaid
Dros Alban Elfed mae’r dydd a nos
yn gydradd unwaith eto. Mewn
amser cydbwysedd a’r ddechrau’r
hydref, cyn y gaeaf, yn aml mae’r
tywydd yn distewi am haf bach
Mihangel

“A gorchmynnodd iddynt beidio â
chymryd dim ar gyfer y daith ond ffon
yn unig; dim bara, dim cod, dim pres.
Marc 6:

Diwrnod Encil: Os bosib treuliwch
hanner neu ddiwrnod llawn wrtho’i
hun mewn natur. Neu os nad yw hyn
yn bosib triwch cadw awr neu ddau
at y tro dros y mis

“Bydd yr un sy'n mynd allan dan wylo,
ac yn cario ei sach o hadyd, yn
dychwelyd drachefn mewn gorfoledd, ac
yn cario ei ysgubau.
Salm 126:

“Am hynny, llawenha fy nghalon a
gorfoledda f'ysbryd, a chaiff fy nghnawd
fyw'n ddiogel;
Salm 16:9

•
•
•
•

Bydd yn barod i ollwng yr haf ac yn
troi yn siriol i’r gaeaf sy’n dod

Gwneud ffon. Tori braich syth o
goeden cnau-cyll prysglwyn (os bosib
gyda fforc ar ei ben.) Glanhau
unrhyw agur o’r ochr gyda chyllell
neu rasgl. Defnyddio ysgraf nydd i
wneud ei wyneb esmwyth. Defnyddio
darn bach o bibell copr fel amgarn at
y gwaelod. Gorffen gydag olew.
Casglu mes, cnau cyll neu hadau
coeden eraill a phlannu nhw mewn
potiau. Cadw nhw’n saff o wiwerod.
Myfyrio dros eu bywyd fel maen
nhw’n tyfu a rhoi’r goeden fach fel
anrhegion blwyddyn nesaf
Lloches Draenog. Yn aml oedd
Dyfrig wedi ei lunio gyda draenog Gwnewch lloches am ddraenogod yn
eich gardd
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