
Dynodwch eich lefel o wybodaeth o rwydweithiau 

cymdeithasol a chyfryngau eraill ar lein: 

Dechreuwr           Rwyf yn gwybod ychydig           Hyderus 

 

Defnyddiwch y lle hwn i ddynodi a oes cwestiynau neilltu-

ol y byddech yn hoffi cael atebion iddynt, neu dopigau y 

byddech yn hoffi cael eu cwmpasu yn ystod y diwrnod 

hwn. 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Yr Eglwys a 
Chyfryngau Ar-lein 

Cenhadaeth ar gyfer yr 
21ain Ganrif 

A oes arnoch eisiau dysgu mwy am yr ystod o safleoedd y 

gellwch chi a’ch plwyf eu defnyddio i gyrraedd allan i’ch 

cymunedau a lledaenu’r efengyl ymhellach? 

A ydych erioed wedi meddwl a ddylech bostio, ysgrifennu, 

uwchlwytho neu drydar? 
 

19eg Ionawr 2013 a 16eg Chwefror 2013 

10yb-3yp    £5 

Caffi Rhyngrwyd Dyffryn Ardudwy 



Rhaglen 
 
10.00 -10.30  Cyrraedd a Chofrestru 
10.30-11.30 Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a meddwl am 
gynulleidfa darged 
11.30-11.45 Coffi 
11.45-12.30 Amddiffyniad a Diogelwch: Polisi Ac Arfer Dda 
Cyfryngau Cymdeithasol yr Eglwys yng Nghymru 
12.30-1.30 Cinio 
1.30-3.00 Sefydlu ac adeiladu cynulleidfaoedd 
 
DS. Mae’r caffi ar agor tan 5yp a gellwch barhau i ddefnyddio’r cyfrifiaduron  
a’r wifi ar ôl diwedd y sesiwn. 

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 10 o bobl y sesiwn oherwydd lle a 

chyflymder y wifi. Mae gennym 5 cyfrifiadur ar gael os nad 

ydych yn gallu dod â’ch gliniadur eich hun. 

 

Mae eich £5 yn mynd tuag at luniaeth ysgafn, a’r defnydd o’r 

wifi a’r offer. 

 

Mae’r Caffi rhyngrwyd yn Neuadd y Pentref (LL442BE rhif 

01341 247933) ger Cofeb y Rhyfel ar y briffordd drwy Ddyffryn 

Ardudwy. Ceir parcio di-dâl gyferbyn â’r neuadd. 

 

Mae lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin. Fodd bynnag mae modd y 

trefnir mwy o ddyddiau yn y dyfodol os bydd angen. 

 

Caffi yw’r lleoliad a gellir prynu cinio ar y safle neu ddod ag  ef 

gyda chi.  

 

 
Ffurflen Archebu 

Dychwelwch eich ffurflen a’ch siec at: Y Barchedig Sally Jones, 

Gwynfa, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2EN 

Gwnewch sieciau’n daladwy i: Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth DBF 

(Sector Plant)  

Enw:_________________________________________ 

 

Cyfeiriad: ______________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Rhif ffôn: _____________________________ 

 

Cyfeiriad e-bost: _________________________________ 

 

Plwyf/ Eglwys: _________________________________ 

 

Dymunaf fynychu 

19eg Ionawr                                    16eg Chwefror  

 

Byddaf yn dod â fy ngliniadur fy hun: 

Byddaf                             Na fyddaf  

TROSODD  


