Llawr Uchaf (Dim mynediad i’r anabl)

Sut i ddod o hyd i ni

Ystafell Parc Fictoria (7.3m x 3.7m)
Wedi’i osod ar ffurf ystafell gyfarfod
neu’n anffurfiol
Yn addas ar gyfer cyfarfodydd llai ayb.
Gallu dal oddeutu 15 o bobl

Mae’r Eglwys Methodistiaid Wesleaidd ar Heol
Ddwyreiniol y Bont-faen, ar gornel Nottingham
Street. Mae nifer o fysys yn stopio'n gyfagos.
Rydym 50 metr i’r gorllewin o Eglwys Byddin
yr Iachawdwriaeth a 400 metr i’r dwyrain o
Barc Fictoria.

Eglwys y Methodistiaid Wesleaidd
a Neuadd Gymunedol
(Ein Cenhadaeth: i Garu Duw, Dilyn yr Iesu a
Charu’n Cymdogion)

Llogi Ystafelloedd

Y Balconi
Wedi’i osod yn anffurfiol
Yn addas ar gyfer cyfarfodydd llai ayb.
Gallu dal oddeutu 12 o bobl
Pris Ystafelloedd
Ar gyfer y ‘raddfa prisiau’, neu i gael mwy o
wybodaeth, cysylltwch â Mrs Margaret Mathias
ar 029 20390527.
Ewch i’n gwefan www.wesleycardiff.org
Mae Gwybodaeth hefyd ar gael ar y safle yn
ystod oriau agor y siop goffi, neu oriau agor
eraill.

Sut i logi ystafell

Mae’r ffurflen llogi, sy’n rhaid ei chwblhau gan
bawb sydd am ddefnyddio’r safle, ar gael o’r
ffynonellau uchod yn ogystal.

e-bost: wesleybookings@gmail.com

Os hoffech logi ystafell neu drefnu amser i weld
y cyfleusterau sydd ar gael. Cysylltwch â’Mrs
Margaret Mathias
Rhif Ffôn: 029 20390527

Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
(cornel Nottingham St.)
Treganna, CAERDYDD CF5 1JP

www.wesleycardiff.org
Sylwch fod yr eglwys yn adeilad di-alcohol.

Cyfleusterau Cymunedol
yr Eglwys Wesleaidd
Cwblhawyd ailddatblygiad yr Eglwys
Wesleaidd a’r Neuadd Gymunedol ym mis Medi
2008 ac rydym yn awr yn gallu cynnig y
cyfleusterau i’w defnyddio gan grwpiau neu’r
gymuned:
Cyfleusterau aml-ddefnydd i’w
defnyddio gan y gymuned

Neuadd Gymunedol
yr Eglwys Wesleaidd
(Mynediad ar Nottingham Street)
Mae 3 ardal i’r Neuadd Gymunedol
Y Brif Neuadd (13.5m x 11m)
Cyfarfodydd mawr, dosbarthiadau
ymarfer corff, partïon plant, ffeiriau ayb.
Yn gallu dal oddeutu 100 o bobl
Byrddau a chadeiriau ar gael

Ystafelloedd sy’n addas ar gyfer
cyngherddau, cynadleddau, cyfarfodydd,
partïon plant, dosbarthiadau dawns,
ymarferion cerddoriaeth, dosbarthiadau
ymarfer corff ayb.
Mynediad ar ramp, mynediad i gadeiriau
olwyn i’r holl ystafelloedd ar y llawr
gwaelod a thoiledau hygyrch
Cegin fodern ar gael
Lluniaeth ysgafn ar gael yn siop goffi
Wesley (yn cael ei redeg gan Innovate
Trust a’i gefnogi gan MIND). Ar agor
dydd Llun i dydd Gwener 10am - 3pm.
Siop Goffi’r Eglwys Wesleaidd

Cyfleusterau’r Eglwys/y Gymuned
(Mynediad ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen)
Mae 4 ardal yn yr Eglwys gan gynnwys ardal y
balconi, sy’n newydd.
Ardal Addoli / Cyfarfod
Gosodiad fel Cynhadledd
Cyfarfodydd mawr, cyngherddau,
ymarferion cerddoriaeth
Yn gallu dal oddeutu 130 o bobl
Adnoddau clyweled / PA ar gael
(Dim ond yn y Neuadd Gymunedol gellir cynnal
digwyddiadau fel ffeiriau)

Yr Ystafell Hir (12m x 4.6m)
Cyfarfodydd llai o faint ayb.
Yn gallu dal oddeutu 40 o bobl
Byrddau a chadeiriau ar gael
Ystafell Treganna (7.3m x 3.7m)
Wedi'i osod ar ffurf ystafell gyfarfod,
neu’n anffurfiol
Cyfarfodydd llai o faint
Yn gallu dal oddeutu 12 o bobl

Lolfa Goffi/Cegin
Yn gallu dal oddeutu 15 o bobl.
Cegin safonol gyda chyfarpar ynddi yn
barod

