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Grwpiau Cyfeillion yr Eglwys 
 

Nodyn cyfarwyddyd ar gyfer y plwyfi  
 
 
 
Pwrpas y ddogfen hon yw rhoi gwybodaeth i’r plwyfi am grwpiau Cyfeillion. 
Mae’n trafod beth yw grŵp Cyfeillion, sut i asesu a fyddai un yn addas, sut i 
ddechrau un a’i sefyllfa gyfreithiol. 
 
Cyflwyniad 

Gall sefydlu grŵp Cyfeillion ar gyfer eglwys fod yn ffordd effeithiol o ennyn 
cefnogaeth a chodi proffil y tu allan i gymuned uniongyrchol yr eglwys. Yn aml, bydd 
gan y gymuned ehangach deimladau cryfion ynglŷn ag adeilad Eglwys ond efallai 
nad ydynt eisiau addoli ynddi na chymryd rhan uniongyrchol ym mywyd yr eglwys. 
Gall grŵp Cyfeillion weithredu fel dolen gyswllt rhwng y cymunedau seciwlar ac 
eglwysig ac uno pobl sydd â diddordeb cyffredin mewn cynnal adeilad arbennig a 
chysegredig. Mae gweithgareddau grwpiau o’r fath yn cyfrannu’n gadarnhaol at 
fywyd y gymuned. 
 
Beth yw grŵp Cyfeillion? 
Grŵp o bobl sy’n rhannu diddordeb mewn adeilad arbennig. Gallant ddarparu 
cymorth ariannol drwy danysgrifiadau, rhoddion a chodi arian, neu gymorth ymarferol 
gyda phethau fel gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar yr adeilad a digwyddiadau 
arbennig, fel cyngherddau, arddangosfeydd celf a theithiau addysgol. 
 
Pwy fyddai eisiau bod yn Gyfaill? 
Unrhyw un a phawb! Gallai unrhyw un sydd â diddordeb arbennig yn eich eglwys 
eisiau dod yn gyfaill. Mae’n bosibl fod ganddynt gysylltiad â’r adeilad eisoes am mai 
yno y cawsant eu bedyddio, yno y gwnaethon nhw briodi neu efallai fod ganddynt 
berthnasau wedi’u claddu yn y fynwent. Efallai eu bod yn rhan o’r gymuned 
ehangach sydd heb gysylltiad â’r eglwys ond sydd eisiau helpu i’w chadw am eu bod 
yn gwerthfawrogi ei harwyddocâd hanesyddol, pensaernïol neu archeolegol. Efallai 
fod gennych Gyfeillion sydd eisiau “defnyddio” eich eglwys yn y dyfodol - pobl sydd 
eisiau priodi neu gael eu plant wedi’u bedyddio ynddi. Mae’n bosibl y gallai dod yn 
Gyfeillion eu hysbrydoli i ymuno â’r gymuned sy’n addoli ynddi! 
 
A yw grŵp Cyfeillion yn addas ar gyfer fy eglwys i? 
Mae’n dibynnu pa weithgareddau rydych chi am i’r grŵp ymgymryd â nhw. Er 
enghraifft, efallai y caiff y grŵp ei ffurfio er mwyn helpu gyda thasg benodol i godi 
arian ac y bydd yn dod i ben ar ddiwedd hynny. Ar y llaw arall, efallai eich bod chi am 
i’r Cyfeillion fod yn grŵp mwy cynhwysol sydd yno i hyrwyddo pensaernïaeth a 
hanes yr adeilad, yn ogystal â helpu gyda gweithgareddau codi arian a 
digwyddiadau cymunedol.  
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Dechrau Grŵp Cyfeillion 

Efallai ei bod hi’n anodd gwybod pa un ddylech chi ei wneud gyntaf - darganfod a 
oes diddordeb mewn ffurfio grŵp Cyfeillion neu benderfynu beth rydych chi am iddo 
gyflawni. A ddylai’r Cyngor Plwyf Eglwysig (CPE) weld a oes diddordeb cyn 
penderfynu beth maent am ei gyflawni neu ystyried y sefyllfa i’r gwrthwyneb? Gallai 
fod yn syniad da felly i’r CPE ddechrau’r broses drwy edrych yn gyntaf ar y 
problemau neu’r materion sy’n wynebu’r eglwys. A oes modd datrys y rhain heb fod 
angen grŵp Cyfeillion? Neu a allai grŵp helpu i ddatrys y materion hyn yn ogystal â 
gwneud cyfraniad gwerthfawr at y gwaith o redeg yr eglwys a’i hyrwyddo fel ased yn 
y gymuned?  
 
Mae’r adrannau isod yn edrych ar y camau allweddol wrth ddechrau grŵp Cyfeillion, 
o’r cynllun gweithredu cychwynnol i’w sefydlu a’i weithredu o hynny ymlaen. Mae 
perthynas y grŵp â’r CPE, ei sefyllfa gyfreithiol a’i strwythur posibl hefyd yn cael eu 
trafod.  
 

1. Y cynllun gweithredu 

Gofynnwch i chi’ch hun fel CPE beth rydych chi eisiau ei gyflawni. Efallai eich 
bod chi eisoes wedi gwneud hyn gyda chynllun plwyf neu ddatganiad 
gweledigaeth neu’ch bod yn defnyddio adroddiad eich adolygiad pum 
mlynedd diweddaraf fel sail i raglen waith. Os felly, sut allai grŵp Cyfeillion 
eich helpu gyda hyn? Bydd angen i chi fod yn eglur ynglŷn â lle’r grŵp yn y 
weledigaeth gyffredinol ar gyfer eich eglwys yn y dyfodol. Rhaid i chi fod yn 
agored ac yn dryloyw ynglŷn â’r cynllun gydag unrhyw ddarpar grwpiau 
Cyfeillion gan ei bod hi’n bwysig sefydlu perthynas waith dda o’r cychwyn. 
Felly, gallai fod yn syniad da i chi drafod y canlynol cyn ffurfio eich grŵp 
Cyfeillion. 

a) Cytuno ar raglen atgyweirio ar gyfer adeilad yr eglwys 
Mae’n bur debyg mai eich prif nod wrth ffurfio grŵp Cyfeillion yw cael 
cymorth gyda’r gwaith o gynnal a chadw ac atgyweirio eich adeilad. Os 
felly, meddyliwch yn strategol! Lluniwch raglen atgyweirio bwrpasol. Ni 
fyddwch yn denu aelodau os na allwch ddangos pam rydych chi angen eu 
cymorth (e.e. trwsio’r to fel bod modd i’r gymuned ehangach ddefnyddio’r 
adeilad).  

Ystyriwch raglen un flwyddyn, dwy flynedd neu bum mlynedd i gychwyn. 
Bydd adroddiad eich adolygiad pum mlynedd yn sail dda ar gyfer gwneud 
hyn. Gallai cynllun mwy hirdymor (deg neu ugain mlynedd efallai) fod yn 
addas hefyd os gwyddoch fod angen gwneud llawer o waith ar yr adeilad, 
a bydd angen ei wneud fesul cam wrth i’r arian ddod ar gael.  

b) Ystyriwch le grŵp Cyfeillion o fewn y rhaglen atgyweirio 

Efallai eich bod chi am i’r Cyfeillion helpu gyda chostau rheolaidd y gwaith 
cynnal a chadw gan adael y CPE i ganolbwyntio ar godi’r arian mawr. Neu 
gallent helpu gyda’r prif waith codi arian drwy drefnu digwyddiadau neu 
helpu gyda cheisiadau grant? Gwnewch yn siŵr eich bod yn eglur ynglŷn 
â pha rannau o’r rhaglen rydych chi am i’r Cyfeillion helpu i’w cyflawni a 
rhannu hyn gyda nhw. 
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c) Beth yw gweledigaeth yr eglwys ar gyfer ei dyfodol o fewn y gymuned leol 
a thu hwnt? 
Yn aml, mae’n anodd meddwl sut y gall eglwys helpu ei chymuned pan 
fydd angen gwneud gwaith atgyweirio costus. Fodd bynnag, gallai 
ymgysylltu â’r gymuned a gofyn beth maent am ei gael gan eu heglwys 
eich helpu i ffurfio cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae ymgynghori â’r 
gymuned yn dangos bod gan yr eglwys ddiddordeb mewn helpu pobl nad 
ydynt yn addoli, ac nad yw’n “glwb caeedig”, ond yn hytrach, ei bod yn 
barod ac yn awyddus i helpu. Er enghraifft, efallai fod angen lleoliad 
celfyddydol ar y gymuned a bod yr eglwys yn bwriadu aildrefnu. Gallai 
grŵp Cyfeillion helpu i gydlynu’r ddau grŵp neu godi arian ar gyfer y 
prosiect.  

Mae’n bosibl bod cyflwr yr eglwys eisoes yn dda ond bod angen cymorth i 
hyrwyddo’r adeilad hardd hwn i gynulleidfa ehangach. Gallai grŵp 
Cyfeillion helpu drwy ddarparu tywyswyr, trefnu ymweliadau addysgol neu 
gynhyrchu llyfrynnau ar ei hanes a’i hanes pensaernïol. Gallai’r holl 
weithgareddau hyn helpu i ddod ag arian ychwanegol i mewn ar gyfer 
gwaith cynnal a chadw cyffredinol, er enghraifft. 

 
 

2. Sefydlu’r grŵp Cyfeillion 

Dylai Cynghorau Plwyf Eglwysig sy’n dymuno sefydlu grŵp Cyfeillion ystyried 
y canlynol: 

a) Yn gyntaf, penderfynu a oes diddordeb mewn ffurfio grŵp o’r fath o 
aelodau’r CPE, aelodau’r eglwys a’r gymuned ehangach. Gellir gwneud 
hyn drwy ledaenu’r gair fod hyn yn cael ei ystyried a thrwy ddosbarthu 
taflenni yn y gymuned leol yn disgrifio’r eglwys a’i hanghenion. Mae 
cylchlythyrau cymunedol a phapurau newydd lleol yn gyfrwng pwysig 
arall. Gofynnwch i bobl roi gwybod os hoffent gyfrannu at waith grŵp o’r 
fath.  

b) Cynnal cyfarfod i drafod y syniad. Byddai’n werth i chi fod wedi paratoi 
rhywfaint o ran nodi amcanion a gweithgareddau posibl y grŵp ar gyfer eu 
trafod (gweler yr adran flaenorol – y cynllun gweithredu). Mae’n bwysig i 
bawb allu cyfrannu eu syniadau mewn ffordd agored a gonest, a 
gwerthfawrogi y gallech gael rhai sylwadau ynglŷn â’r modd y caiff yr 
Eglwys ei rhedeg – does dim o’i le ar feirniadaeth adeiladol! 

c) Gwneud cynnig ffurfiol gan y CPE i sefydlu grŵp Cyfeillion. 

d) Sefydlu nodau eglur ar gyfer y grŵp, er enghraifft: 

 Cynorthwyo’r Cyngor Plwyf Eglwysig gyda’r gwaith o adfer a chynnal a 
chadw’r Eglwys 

 Trefnu gweithgareddau priodol i godi arian fel y bo’i angen ar y CPE ar 
gyfer: 
 Adfer a chynnal a chadw’r Eglwys 
 Cynnal a chadw a gwella cyfleusterau ar gyfer addoli yn yr Eglwys 
 Harddu’r Eglwys 
 Unrhyw waith brys a allai godi na ellir darparu ar ei gyfer o’r arian 

sydd ar gael i’r CPE 
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Mae’n werth i’r Cyfeillion gael gwaith pendant i’w gyflawni yn nyfodol yr 
adeilad o’r cychwyn. Er enghraifft, gallai’r Cyfeillion lunio’r trefniadau ar gyfer 
agor yr eglwys i ymwelwyr drwy ddrafftio llawlyfrau, trefnu croesawyr, estyn 
croeso a rhedeg siop roddion/llyfrau. 

 
 

3. Strwythur y grŵp Cyfeillion 

Mae angen i chi feddwl sut y caiff y grŵp Cyfeillion ei drefnu a’i strwythuro. 
Mae’r Eglwys yng Nghymru yn argymell sefydlu’r grŵp o dan awdurdod y 
CPE, a dod yn is-bwyllgor ohono i bob pwrpas. Mae hyn yn syml i’w sefydlu 
a’i weithredu ac yn sicrhau bod y grŵp yn gweithredu gydag awdurdod llawn y 
CPE. Hefyd, gellid gwneud trefniadau ariannol ac yswiriant drwy’r CPE. 
Byddai is-bwyllgor y grŵp Cyfeillion yn trefnu ei aelodaeth, ei ddigwyddiadau 
a’i weithgareddau ei hun, ac yn adrodd yn ôl i’r CPE yn rheolaidd. Fodd 
bynnag, nid yw’n golygu na ddylai’r grŵp Cyfeillion (fel is-bwyllgor i’r CPE) 
edrych a theimlo’n wahanol i’r CPE. Gallai gael ei logo a’i wefan ei hun er 
enghraifft. 

Nid ydym yn argymell sefydlu grwpiau Cyfeillion fel ymddiriedolaethau 
elusennol ar wahân, er y gallai fod yn opsiwn mewn rhai amgylchiadau. Mae 
hyn yn fwy cymhleth yn weinyddol a gallai greu anawsterau o ran y 
rhyngweithio rhwng dibenion elusennol ymddiriedolaeth annibynnol a rhai’r 
CPE. Rhaid i unrhyw grŵp Cyfeillion sydd wedi cofrestru fel elusen ar wahân 
i’r CPE gael mandad neu benderfyniad gan y CPE yn nodi’n eglur beth yw’r 
berthynas waith rhwng y ddau.  

 
Dylech sicrhau’r canlynol wrth sefydlu’r Grŵp Cyfeillion: 

 Dylai’r pwyllgor Cyfeillion ethol Cadeirydd, Ysgrifennydd, Trysorydd ac 
Ysgrifennydd Aelodaeth. Mae’n bwysig sicrhau cymysgedd o bobl o’r 
cymunedau sy’n addoli / ddim yn addoli, felly ystyriwch gyfethol.  

 Cytunwch ar drefniadau ariannol y Cyfeillion. Gallech wneud hyn drwy 
drysorydd y CPE, ond ei fod yn cyfrifo incwm a gwariant y Cyfeillion ar 
wahân.   

 Cadwch gofnodion o’r cyfrifon a chyhoeddwch y rhain bob blwyddyn o 
leiaf ar gyfer yr aelodau a’r CPE. 

 Cytunwch ar drefniant aelodaeth y Cyfeillion (di-dâl, / ffi aelodaeth 
flynyddol; buddion aelodaeth – cylchlythyr ac ati). Yn gyffredinol, codir 
ffi aelodaeth flynyddol o rhwng £5 a £15 i dalu am gostau llythyru, 
cylchlythyrau, cylchgronau ac ati. 

 Gwnewch yn siŵr fod cysylltiad agos a rheolaidd rhwng aelodau’r grŵp 
Cyfeillion a’r CPE/aelodau’r eglwys. Mae angen annog y Cyfeillion, a’u 
croesawu i mewn i’r Eglwys. 
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4. Y sefyllfa gyfreithiol 

O dan y Cyfansoddiad, mae gan y CPE gyfrifoldeb i gynnal a chadw’r Eglwys 
tra’i bod yn cael ei defnyddio. Ni ddylai’r grŵp Cyfeillion fod ag unrhyw fudd 
cyfreithiol yn yr adeilad a’r CPE ddylai wneud pob penderfyniad sy’n ymwneud 
â’r adeilad.  

Wrth sefydlu’r grŵp, dylid nodi’n eglur nad oes gan y Cyfeillion unrhyw 
reolaeth dros yr adeilad a’i threfniadau rheoli. Yn amlwg, bydd y Cyfeillion yn 
codi arian ar gyfer y CPE, a bydd yr aelodau eisiau gwybod sut y caiff yr arian 
ei wario, ond y CPE fydd â’r cyfrifoldeb dros drefnu gwaith a gwario’r arian. 
Mae’n bwysig felly fod rheolau gweithredu’r Cyfeillion a’u perthynas â’r CPE, 
yn eglur o’r cychwyn. 

 
 

5. Lansio’r grŵp Cyfeillion 

Mae’n bwysig hysbysebu presenoldeb y grŵp Cyfeillion newydd er mwyn 
denu cymaint o aelodau â phosibl. Ffordd dda o wneud hyn yw trefnu 
“diwrnod lansio”. Efallai bod digwyddiad cymunedol wedi’i drefnu eisoes (ee 
sioe flodau, cyngerdd ac ati). Os felly, byddai lansio’r grŵp ar yr un pryd yn 
syniad da gan y byddai gennych ddarpar aelodau yn bresennol eisoes. 
Gwnewch yn siŵr fod gennych bosteri a thaflenni o ansawdd da wrth law i’w 
dosbarthu a phobl i ateb cwestiynau ynglŷn â pham rydych chi’n ffurfio’r grŵp, 
a beth fydd manteision dod yn aelod.  

Er mwyn targedu pobl yn well, mae’n bosibl y bydd trefnu diwrnod arbennig ar 
gyfer lansio’r grŵp yn syniad da. Ond mae’n rhaid gwneud yn siŵr bod y 
digwyddiad yn mynd i ddenu cymaint â phosibl o bobl, felly bydd yn rhaid ei 
hysbysebu’n drylwyr. Rhaid i chi ddosbarthu taflenni i gartrefi a gosod posteri 
yn y plwyf i hysbysebu’r digwyddiad ymhell cyn y diwrnod lansio. Mae 
hysbysebu yn y papurau neu gylchgronau am ddim lleol yn syniad da, a 
chysylltu â’ch gorsaf radio neu eich papur newydd lleol i ofyn iddynt roi sylw i’r 
lansiad. Hefyd, cysylltwch â’r esgobaeth: efallai y gallant roi hysbysrwydd i’r 
digwyddiad mewn cylchlythyrau neu ohebiaeth.   

Os ydych chi’n trefnu diwrnod lansio ar wahân, gwnewch yn siŵr bod gennych 
raglen o weithgareddau wedi’u cynllunio - wedi’r cyfan, denu pobl i ymuno â’r 
grŵp Cyfeillion yw’r bwriad! Efallai y gallech wahodd aelod blaenllaw o’r 
gymuned leol i agor y digwyddiad neu gael rhywun i siarad am hanes ac 
arwyddocâd yr eglwys (ee hanesydd neu bensaer lleol) mewn anerchiad 
agoriadol. Trefnwch fod lluniaeth (a chyfleusterau toiled) ar gael gydol y dydd 
a “chynorthwywyr” i helpu pobl gydag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt 
ynglŷn ag ymuno â’r grŵp.    

Cofiwch fod gwaith i’w wneud ar ôl y diwrnod lansio: bydd angen cysylltu â’r 
bobl a roddodd eu henwau ar y diwrnod i ddod yn aelodau. Anfonwch lythyr 
croeso atynt a gwybodaeth am weithgareddau’r grŵp, sut y gallant gymryd 
rhan yn y dyfodol neu unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill.  
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6. Gwaith parhaus  

Os ydych chi wedi gweithio’n galed i recriwtio aelodau, gwnewch yn siŵr eich 
bod yn eu cadw! Peidiwch â distewi ar ôl y lansiad. Cyfathrebu yw’r allwedd. 
Gadewch i bobl wybod beth rydych chi’n ei wneud â’u tanysgrifiadau neu eu 
rhoddion, sut rydych chi’n gwario’r arian a beth sydd wedi’i gynllunio ar gyfer y 
dyfodol. Ystyriwch sefydlu eich gwefan eich hun neu gael tudalen ar un y 
plwyf. Agorwch gyfrif Facebook neu Twitter, dosbarthwch gylchlythyrau 
rheolaidd, cylchgronau ac adroddiadau / cyfrif ariannol blynyddol. Mae’n 
hanfodol eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’r aelodau. 

Cynlluniwch ddigwyddiadau rheolaidd y gall aelodau a rhai nad ydynt yn 
aelodau eu mynychu. Defnyddiwch y rhain i recriwtio aelodau newydd a  
chadw’r rhai presennol yn hapus. Nid oes angen cynnal bob digwyddiad yn yr 
eglwys felly ystyriwch ddefnyddio lleoliadau eraill (ee neuaddau pentref, 
tafarnau, ac ati). Gallai syniadau ar gyfer digwyddiadau gynnwys 
cyngherddau, dramâu, gŵyl flodau a llysiau, ffeiriau crefftau/celf, barbeciw, 
nosweithiau cwis, nosweithiau blasu gwin/cwrw a nosweithiau hanes lleol. 
Efallai y bydd grwpiau lleol yn hapus i weithio gyda’r grŵp Cyfeillion ar gynnal 
digwyddiadau ar y cyd a fyddai o fudd i’r ddwy ochr e.e. sgowtiaid, geidiau, 
ysgol, ac ati.   

Cynhaliwch gyfarfodydd rheolaidd ag aelodau (a ddylai fod yn agored hefyd i’r 
gymuned leol) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am waith y grŵp ac i helpu 
gyda gweithgareddau yn y dyfodol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnal 
cyfarfod cyffredinol blynyddol bob amser i sicrhau bod yr aelodau’n gwybod yn 
iawn sut y caiff eu harian ei wario a beth y mae’r grŵp wedi’i gynllunio ar gyfer 
y dyfodol. Gallech drefnu cyfarfod blynyddol cyn neu ar ôl digwyddiad arall, er 
enghraifft, pan fydd pawb yn yr un man.  

Yn naturiol, bydd yr aelodaeth yn lleihau’n raddol os na roddir camau 
cadarnhaol ar waith i recriwtio aelodau newydd. Peidiwch â bodloni’n rhy 
hawdd! Edrychwch yn ehangach na’r gymuned leol wrth chwilio am aelodau. 
Ystyriwch gysylltu â phobl sy’n byw i ffwrdd ond sy’n dal â chysylltiadau â’r 
eglwys neu’r gymuned leol. Gofynnwch i drigolion lleol a fyddent yn fodlon 
awgrymu pobl i chi gysylltu â nhw. Edrychwch ar gofrestri plwyf ac ar y 
gofrestr etholiadol, cofnodion priodi, bedyddio a chladdu, am enwau cyswllt. 
Gwahoddwch nhw i ddod yn Gyfeillion, gan wneud yn siŵr eich bod yn 
egluro’r manteision a’r hyn rydych chi’n ceisio ei gyflawni. Mae’n arbennig o 
bwysig eich bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r grŵp i 
aelodau “pell” gan na fyddant yn gallu dod i lawer o ddigwyddiadau mae’n 
siŵr. 
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Trefniadau Eraill 

Weithiau, mae’n bosibl y bydd aelodau eglwys, drwy eu CPE, yn cael trafferth i 
gynnal adeilad a bod Grŵp Cyfeillion (neu Grŵp Cymunedol arall) yn cyflwyno 
syniad i “gymryd perchnogaeth” ar yr adeilad. 
 
Fel elusen, mae dyletswydd ar yr Eglwys yng Nghymru i sicrhau gwerth gorau wrth 
gael gwared ar dir (drwy werthiant, les neu rodd ac ati). Bydd Corff y Cynrychiolwyr, 
fel ymddiriedolwyr, yn ystyried pob achos yn ôl ei haeddiant gan edrych ar werth 
ariannol yr eiddo a gwerth unrhyw gynnig i genhadaeth a gweinidogaeth yr eglwys.  
 
Yn amlwg, os yw’n bosibl i grŵp newydd ysgwyddo cyfrifoldeb am adeilad, at 
ddibenion cymunedol ehangach efallai, a dal i’w ddefnyddio ar gyfer rhyw ffurf ar 
addoliad, gallai hyn fod yn fanteisiol i bawb. 
 
Rhagor o wybodaeth  

Byddai sawl sefydliad yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth ynglŷn â ffurfio Grŵp 
Cyfeillion. Mae’r prif rai wedi’u rhestru isod: 
 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi/National Churches Trust 
Gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyffredinol yn: 
http://nationalchurchestrust.org/supporting-you/support-and-advice/resources-
mtmyb2.php. 
Mae’r dudalen hon hefyd yn cynnwys dolenni pellach at becyn yr NCT, templed o 
gyfansoddiad grŵp Cyfeillion a gwybodaeth gan y Comisiwn Elusennau a Chyllid a 
Thollau ei Mawrhydi.  
 
Eglwys Loegr 
Mae gan Eglwys Loegr adran arbennig ar grwpiau cyfeillion ar ei gwefan 
ChurchCare yn: 
http://www.churchcare.co.uk/churches/open-sustainable/friends-and-trusts 
 
Esgobaeth Llundain  
Yn dilyn diwrnod gwybodaeth ar Grwpiau Cyfeillion yn Llundain yn ddiweddar, mae 
Esgobaeth Llundain wedi cyhoeddi eu pecyn cymorth eu hunain a chyflwyniadau’r 
siaradwyr ar y pwnc yn: 
http://www.london.anglican.org/kb/building-friends-a-toolkit-for-new-friends-groups/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfieithwyd gan Testun 
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