
  

 

Blwyddyn Newydd Dda! 
 

G 
obeithio cafodd pawb Nadolig Llawen ac yn 
barod i fynd ati unwaith eto i wella eich 
Cymraeg. Efo’r Hen Galen newydd ddigwydd 
dyw hi ddim yn rhy hwyr i ddymuno 
blwyddyn newydd dda i bawb!  

   Mi fydd y canolfannau Cymraeg i Oedolion yn 
cyhoeddi manylion eu cyrsiau penwythnosau, Ysgolion 
Pasg a Haf yn y misoedd nesa. Dyma ffordd dda iawn i 
wella’ch Cymraeg ac i wneud ffrindiau newydd draw 
yng Nghymru. 

   Daeth 7 o aelodau Cylch Dysgwyr Cymraeg at ei 
gilydd ar gyfer taith Gerdded Cymraeg ar ddydd Sul 
31ain o Ragfyr.  Cawson ni bore hwylus yn  cerdded o 
faes parcio Middleton Top Engine House i fyny i ben 
Rhostir Middleton ac wedyn ar hyd llwybr High Peak. 
Ar ôl y daith aethon ni i lawer  am ddiodydd a chinio 
blasus yn Nhafarn y Cwch, Cromford. Mi fydd taith 
cerdded arall yn cael ei drefnu yn ystod y Gwanwyn. 
   Mae Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn mynd o 
nerth i nerth efo nifer o bobl newydd wedi ymuno a’r 
gweithdy misol yn ystod y llynedd. Hoffwn groesawu 
Llinos a Darren sy wedi dechrau dod i’r gweithdy yn yr 
Hydref. Mae angen mwy o aelodau i’r gweithdy, felly 
os dych chi’n dod ar draws pobl sy eisiau naill  dysgu’r 
iaith neu gael cyfle i’w siarad rhoi gwybodaeth iddynt 
am ein cyfarfodydd. 
   Mae rhaid croeso Martin Coleman yn ôl i Swydd 
Derby ar ôl iddo ddychwelyd o de Cymru. Mae rhaid 
hefyd dweud llongyfarchiadau mawr iddo fo am ddod 
i’r brig mewn Eisteddfod leol Creuddyn yn y 
gystadleuaeth ysgrifennu stôr fer.  Diolch iddo fo am 

ganiatâd i ni ail argraffu’r stori fuddugol 
yn y rhifyn yma o ‘Lais’. 
   Mae Eileen Walker o Swydd Efrog 
wedi cysylltu â Chylch Dysgwyr 
Cymraeg Derby er mewn dweud ni 
fydd hi’n gallu parhau fel tiwtor yn yr 
Ysgol Undydd Cymraeg Derby ym mis 
Hydref o hyn ymlaen. Hoffwn ddiolch 
iddi am ei holl waith yn yr ysgol 
undydd ers i Gylch Dysgwyr Cymraeg 
Derby dechrau cynnal yr Ysgol 
Undydd  mor bell yn ôl a 2005. Mi fydd 
Eileen dal i wneud gwaith dros y 
Gymraeg yn Bradford a Leeds. Felly 
dyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi yn 
y dyfodol. 
   Mae grŵp bach o ddysgwyr dal i 
gwrdd i siarad Cymraeg yn anffurfiol 
yn nhafarn yr Hop, Openwoodgate, 
Belper 7.00 tan 9.00 ar nos Fawrth 
cyntaf y mis. Croeso i bawb! 
   Mae digwyddiad arall o ddiddordeb 
i’r rhai sy’n dysgu ieithoedd yn lleol. Ar 
ddydd Sul y pedwerydd o Chwefror 
yng Nghaffi 28, Sgwâr Farchnad, 
Belper mi fydd Caffi Cyfnewid 
Ieithoedd. Mae’r caffi yn dechrau am 
10 o’r gloch y bore ac yn para tan un 
o’r gloch. 
   Mae grŵp SSIW Manceinion wedi 
newid lleoliad eu cyfarfod misol. 
Bellach maen nhw’n cwrdd yng Nghaffi 
/ Popty Shop - Siop, 53 Tib Street, M4 
1LS am 10.30 o’r gloch ar y trydydd 
bore dydd Sadwrn yn y mis. Mae’r 
perchennog yn siarad Cymraeg felly 
mae’n bosib gofn am de/coffi neu 
cacen yn y Gymraeg! 
   Mae Cymdeithas Cymry Nottingham 
yn cwrdd yn fisol yn Neuadd Eglwys 
Sant Andrews ar stryd Chaucer yng 
nghanol dinas Nottingham. Maen nhw 
hefyd yn  cynnal Bore Coffi Popeth yn 
Gymraeg yn fisol mewn rhannau 
gwahanol o’r ddinas. Os oes dysgwyr 
sy’n teimlo digon hyderus i fynychu’r 
bore coffi dylai gysylltu â Chymdeithas 
Cymry Nottingham. Maen nhw’n grŵp 

    Llais Y Derwent 
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croesawgar ac mae hi’n gyfle arbennig i 
ymarfer a gwella’ch sgiliau  siarad â deall yr 
iaith. 
   Hoffwn gynnwys mwy o wybodaeth am 
gyfarfodydd dysgwyr a digwyddiadau sy’n cael 
ei chynnal yn y Gymraeg yn Lloegr. Mae 
croeso i gymdeithasau a grwpiau rhoi 
gwybodaeth i Lais  trwy gysylltu trwy e-bost 
(menteriaithlleogr@mail.com). 
 

Jonathan Simcock 
 

 

 

 

Cylch Dysgwyr  
Cymraeg Derby 

 
Mae’r Cylch yn cynnal Gweithdy Cymraeg  

misol ac Ysgol Undydd Flynyddol 
 

Rhaglen Gweithdy Cymraeg 2018 

Tŷ Cwrdd Y Crynwyr, St Helens St. Derby 
 

Sadwrn 3-2-18 Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 3-3-18 Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 7-4-18 Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 5-5-18 Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 2-6-18 Gweithdy 9.30am-12.30pm 

  Dyddiadau ar gyfer   
Medi i Ragfyr 2018  i’w cyhoeddi 

 

menteriaithlloegr@mail.com 
07864149078 

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dwy Hosan Fach 
 

D 
w i wedi rhoi dy ddillad ar y gwely, 
cariad’.  Cysga am sbel. Does dim angen 
codi dy ben annwyl oddi ar y glustog. Mi 
fedra i wneud popeth. Mi fydda i’n 
gwneud popeth i ti am byth.  

   Mi fedrwn ni gofio addurno’r stafell ‘ma. Dy 
stafell di. Mis Tachwedd oedd hi ac roedd y 
ffawydd sy’n tyfu ar hyd y stryd wedi colli eu dail 
euraid. Cawsant eu chwyrlїo gan y gwyntoedd 
hydrefol tra gwylion ni gysgodion y canghennau 
esgyrnog yn dawnsio ar y wal. Dw i’n meddwl mai 
mis trist ydy mis Tachwedd, ond mae’n ildio i’r 
Nadolig efo’i holl gynhesrwydd a goleuadau aml-
liw. Cyfnod hapus a baset ti’n seren siriol fawr. 
Dychmyga’r teulu i gyd yn ymgynnull yn y lolfa 
mewn hetiau papur rhad a siwmperi di-chwaeth 
(rhaid i chi ei gwisgo! Nadolig ydy hi!) efo ti yn y 
canol. Y seren fawr. Mae pawb yn gwenu. Ti ddim 
yn gwenu, ond ti’n tywynnu.  

   ‘Ga i gopi ohono fo? Wyt ti ar Facebook?’ Dw i’n 
disgwyl i lawer o bobl ofyn y fath bethau. Maen 
nhw wastad yn gofyn, on’d ydyn? 

   Gorffennon ni’r stafell yn y pen draw. Bu rhaid i 
ni gael gwared â’r holl flychau llychlyd ‘na. 
Cylchgronau, papurau, tun ‘Scottish Shortbread’ 
efo casgliad o fotymau, edau du, nodwyddau a 
hen fat cwrw ynddo, addurniadau pres a llawer o 
recordiau o seindyrf. Edrychais ar un ohonyn nhw. 
Roedd o’n grafiadau i gyd ac ro’n i’n siwr y basai’r 
nodwydd yn sboncio a hercian taswn i wedi ceisio 
ei chwarae. Doedd gen i ddim cysylltiad â’r pethau 
hyn, felly gwnes i le fel y gallwn i gael cysylltiad â 
thi. Wedi dweud hynny, teimlais fel taswn i’n 
anwybyddu’r gorffennol a chofion o bobl na fasai 
yma i dy weld. Mae’n rhaid i ni eu cofio. Cofio 
iddyn nhw fod yn oleuadau disglair unwaith. 
Gwelwn ni eu goleuadau mewn lluniau neu yn 
wynebau’r bobl a fydd y siarad amdanyn nhw ac 
wedyn syllu ar y ffenest am sbel cyn edrych i lawr 
a gwenu’n feddal. Mae’r stafell wedi’i gorffen ac 
dyn ni’n wrth ein boddau efo hi. Beth amdanat ti? 
Be’ ti’n feddwl? 

   Cael a chael oedd hi wrth gamu allan o’r car ac 

 



3 

ar yr iâ ‘na yn y maes parcio! Daliais ar do’r car 
jyst mewn pryd. Collais fy ngwynt am funud a 
cherddon ni  dow i dow tuag at y fynedfa. Wedyn 
gwelon ni di am y tro cyntaf. Y cadarnhad. Gallwn 
i deimlo’r haul myglyd yn fwy ar y ffordd yn ôl i’r 
car ac roedd o wedi toddi’r iâ’n llwyr, fel sy’n 
digwydd yn aml ar yr adeg hon y flwyddyn. 
Roedd distawrwydd tra oedden ni’n gyrru adre ac 
dw i’n cofio rhedeg fy nwylo ar hyd y gwregys 
diogelwch drachefn. Ewinedd coch yn erbyn du’r 
gwregys. Dydd a nos. Peth del a peth oer. Methu 
siarad wnaethon ni. Doedd dim angen siarad. 
Roedden ni’n breuddwydio ac yn meddwl ymlaen 
at y paratoadau a’r dyfodol. Ti oedd ein dyfodol. 
Fedri di gredu i ni feddwl amdanat ti mewn ffordd 
felly bryd hynny? Efallai y gallet ti deimlo fy 
mreuddwydion a theimlo’r cariad yn fy ngwaed. 
Cerddon ni’n araf o’r car i’r tŷ hefyd. Doedd yr 
haul ddim wedi bod yn taflu ei wên ar ein cartref.  

   Bu raid i mi beidio prynu! Gallwn i fod wedi 
prynu’r byd a phopeth a oedd ynddo i ti. Do’n i 
ddim yn meddwl am drachwant cywilyddus  neu’n 
meddwl y basai cael popeth yn rhoi mantais fawr 
i ti. Dim o gwbl. Do’n i ddim yn meddwl. Dyna’r 
cyfan. Teimlais gariad llethol. Efallai nad oeddwn 
i wedi teimlo hwnnw o’r blaen. Do’n i ddim yn 
gallu meddwl am ddim byd heblaw’r cariad ‘na, 
heblaw’r tywyn ‘na mewn gaeaf mor oer. 
Cawsom yr holl sylw bryd hynny. Roedden ni’n 
siarad amdano trwy’r amser. Pa mor boblogaidd 
oedden ni? Cawson ni alwadau ffôn di-ri, e-byst, 
ymweliadau annisgwyl ac wnaeth ffrindiau pell 
gysylltiad â ni. Er fod popeth yn newydd i mi, 
roedd rhywbeth cyfarwydd hefyd. Ffrindiau a 
theulu. Roedd ysbryd fy mhlentyndod wedi 
dychwelyd. Oedd o wedi bod yn fy ngwylio ar hyd 
yr adeg fel wyneb mewn cwmwl neu 
adlewyrchiad mewn ffenest siop? Oeddwn i wedi 
ei weld wrth iddo anweddu? Oedd ofn arna i y 
basai o’n rhoi cipolwg o’r gorffennol i mi ac y 
baswn i’n fferru yn y fan wrth edrych ar yr holl 
sgerbydau a oedd yn ceisio dod o hyd i 
fodlonrwydd neu’n ceisio rhoi arwydd y dyfodol i 
mi?  

   ‘Tybed, pa fath o olwg fydd arnat ti?’ Ydy pawb 
yn meddwl am hynny? Mae’n swnio braidd yn 
arwynebol, ond pryderais amdano, er gwaetha’r 
ffaith bod pethau pwysicach i feddwl amdanyn 
nhw. Byddi di’n garedig wrth y byd, gobeithio. 
Efallai y penderfyni di beidio bwyta cig neu fydd 
di’n gweithio efo pobl anabl. Efallai mai 
enwogrwydd fydd dy dynged neu waith ym myd 
gwyddoniaeth neu feddygaeth ac y doi di o hyd i’r 
ateb i newid hinsawdd neu’r elfen a fydd yn ein 
hatal ni rhag heneiddio. 

   ‘O ddechreuadau cyffredin daeth y person sy 
wedi ennill gwobr ‘Gwyddonydd y Flwyddyn 
eleni’……..’ Hen law ar freuddwydio dw i! Dw i’n 
gwybod y byddi di’n penderfynu pan ddaw’r 
amser. Rhaid i mi beidio dymuno’r amser i ffwrdd. 
Dw i eisiau cofleidio pob munud. Dw i eisiau 

anwesu pob eiliad a fydd yn ymdroi am gyfnod. 
Anwesu’n agos at fy mron. Fydda i ddim yn gadael 
i’r pethau di-bwys fy rhwystro rhag rhoi’r pethau 
pwysig i ti. Mi fedrwn ni gofio’r gorffennol, ond 
fyddwn ni byth yn cyffwrdd â fo eto.  

   Weithiau dw i’n meddwl bod eiliad yn hirach na 
blwyddyn . Yn ôl gwyddoniaeth, dydy o ddim, ond 
mi fedra i feddwl am y blynyddoedd sy wedi hen 
fynd. Dw i ddim eisiau i ti deimlo fel hynny a difaru. 
Mi faswn i’n crio taset ti’n gweld y tywod yn rhedeg 
trwy dy fysedd, gweld yr amser yn mynd fel 
carcharor yn cael y cofleidiad olaf gan ei gariad 
mewn caethiwed llaith a thywyll.  
   ‘Beth am i ni fynd i’r parc?’ Na, well i ni aros tan 
y gwanwyn. Aros tan y bydd bywyd yn deffro 
unwaith eto ac aros am y mwynder yn y pridd. Yr 
un mwynder sydd yn dy ruddiau. Gwelwn ni yr holl 
gennin Pedr a chrocysau’n blodau yn y glaswellt. 
Arferai Nain hoffi’r rhai porffor. Dw i’n eu hoffi 
hefyd. Mi allwn i ddangos y cerflun gosgeiddig i ti. 
Mae’n sefyll yn y pwll, reit yn a canol. Alarch sy’n 
crymu ei phen i lawr tuag y dŵr. Dw i ddim yn siwr 
a ydy hi’n chwilio am friwsion neu alaru rhyw 
golled neu’i gilydd. Mi allen ni wenu ar ein gilydd a 
chwerthin, ti mor ddiniwed a finnau’n mwynhau dy 
wên. Mi fasen ni’n edrych fel pobl yn yr 
hysbysebion ar y teledu. Hapusrwydd a 
pherffeithrwydd i gyd fel rhan o deulu clyd.    

   Ac wedyn mi fydda i’n deffro hwyr glas yn y nos 
neu’n synfyfyrio wrth fwrdd y gegin, y poteli a 
chwpanau mewn rhes ar y silff ffenestr fel pin 
mewn papur. Newydd sbon a phur, fel oeddet ti. 
Does dim distawrwydd yn y tŷ. Mae’r  sgyrsiau 
wedi’u pylu, neu sibrydion sy’n hisian ac weithiau 
mae’n ymddangos fel petai’r waliau’n llafarganu. 
Mi fydda i’n stopio er mwyn gwrando, ond mi 
fyddan nhw’n distewi’n sydyn. Does dim sôn wedi 
bod, ond dyn ni wedi penderfynu troi dy stafell yn 
gysegr a chyffwrdd â dim byd. 

   Dw i wedi gorfod derbyn y ffaith fod ti wedi 
marw, ond mi allwn i fod wedi dy garu i farwolaeth. 
‘Dw i wedi rhoi dy ddillad ar y gwely, cariad’. 
Trowsus pinc, siwmper efo mefus bach arni a dwy 
hosan fach.    

 

Martin Coleman 

 

  

 

 

Menter Iaith Lloegr 
Grŵp ar Facebook ar gyfer  

dysgwyr a Chymry  alltud  

ar draws Lloegr.  

Croeso i bawb! 
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Helo o Bont y Waun! 
 
 

S 
hwmae, Malcolm ydy fy enw i a dw 
i’n byw ym Mhont y Waun sydd yng 
nghymoedd De Cymru. Y rheswm 
dw i’n ysgrifennu atoch ydy i ddweud 

cymaint  dw i’n mwynhau eich cylchgrawn. 
Dw i’n derbyn y cylchgrawn oddi wrth 
Jonathan a gwrddais yn gyntaf ar gwrs Ysgol 
Haf yng Ngholeg Harlech. 
   Y cwm dw i’n byw ynddo ydy Cwm Ebwy a 
oedd yn arfer bo, cyn amser Maggie 
Thatcher, yn gwm glofaol, ond nawr wrth 
gwrs mae pob pwll glo ar gau. Er does dim 
llawer o waith yma nawr, mewn un ffordd 
mae Maggie Thacher wedi gwneud 
cymwynas a ni oherwydd nawr  mae’r 
cymoedd yn llawer gwell i fyw ynddynt. Mae’r 
mwyafrif o’r tomennydd gwastraff glo wedi 
cael eu dymchwel, mae parciau gwledig wedi 
cael eu creu, a nawr mae’r afonydd yn llifo’n 
lan gyda physgod ynddynt. Pwy fysai wedi 
meddwl y byddai eogiaid yn yr afon Ebwy? 
   Mae hyd yn oed hwyaid a chrehyrod ar yr 
afon ac ar y gamlas. Pan o’n i’n grwt roedd yr 
afon yn ddu gan fod  y pwll glo yn ei 
defnyddio hi, ac yn ystod bythefnos y glowyr 
troi hi’n goch o achos y gwastraff a oedd yn 
llifo yn syth i mewn iddi o waith dur Glyn 
Ebwy. 

   Yn ystod y pumdegau gwnaeth pwll glo 
Celynen North gladdu un cwm bach dan 
filiynau o dunelli o wastraff. Byddai’r loriau yn 
cropian lan y rhiw serth trwy’r ystâd newydd  
dai newydd Pantside ble o’n i’n byw ar y pryd. 
A’ent i mewn i’r cwm, arllwys eu llwythi ac yn 
araf gladdu’r coed cnau a’r coed ffawydd, 
cafodd popeth ei gladdu. Ond mae rhaid i fi 
ddweud ar y pryd doedd bron neb yn prynu 
glo ym Mhantside. Ro’n i’n i gyd mynd dros y 
tip i bigo glo.  
    Pan o’n i’n fachgen ro’n ni blant yn arfer 
cael hwyl yn llithro i lawr y tip glo ar hen 
ddarnau o dun. Cymraeg oedd iaith y 

 

cymoedd tan yr 1850au ond ar ôl hynny 
symudodd miloedd o bobl i mewn am waith yn 
y Gwaith haearn a’r pyllau glo, wedyn yr iaith 
fain oedd y brif iaith a bu bron i’r Gymraeg 
ddiflannu. 
   Pan orymdeithiodd y siartwyr i lawr y cwm i 
ymosod ar Gasnewydd ym 1939 Cymraeg 
oedd iaith y mwyafrif ohonyn nhw. Pan o’n i 
yn yr ysgol don i ddim yn dysgu'r un gair o 
Gymraeg nid hyd yn oed ‘Mae Hen Wlad fy 
Nhadau’. Chawson ni ddim byd am ein hanes, 
dim byd am ein hiaith. Pwy oedd Llewelyn 
Fawr? Llewelyn ein llyw olaf? Owain 
Glyndŵr? Ar y pryd doedd dim syniad ‘da fi. 
Dysgon ni am hanes Lloegr a dyma fe, ond 
mae pethau wedi newid nawr, Mae tair ysgol 
Gymraeg Uwchradd a nifer o ysgolion 
cynradd yn ein hardal ni nawr ac mae pob un 
yn llawn dop. Wel dyna bwt bach o hanes 
Cwm Ebwy. 
    Gobeithio cwrdd â rhai ohonoch chi yn yr 
Eisteddfod ym Mis Awst. 
 

Malcolm David 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Say Something In Welsh 
 

Become a Welsh speaker  

 Join the world's largest class! 
 

Find out why over 15,000 people use our 

award-winning course 

You don't need to read or write or do any  

revision - you just start speaking normally and 

naturally from the very beginning. But we 

don't expect you to take our word for it! 

Listen to the first lesson right here, right now - 

either the northern or the southern version - 

and if you like it, you can access another 25 

half-hour lessons for free 
  

www.saysomethingin.com  
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Tŷ  doli  - hanes 
ofnadwy o drist  

  

C 
yfarchion i ddarllenwyr Llais y 
Derwent unwaith eto. Rwy'n ofni mai 
hanes trist, ond gwir, yw cynnwys y 
darn bach yma a bues mewn dau 

feddwl a oedd hi'n iawn i ailgydio  yn rhywbeth 
a ddigwyddodd dros drigain mlynedd yn ôl.  
   Amser Nadolig yn 1950 neu efallai 1951 (nid 
wyf yn berffaith siŵr o'r flwyddyn) cafodd fy 
chwaer Margaret, a oedd yn  bump neu 
chwech oed ar y pryd, tŷ doli brydferth yn 
anrheg Nadolig  oddi wrth deulu yn byw ar 
fferm gyfagos â ni, sef fferm Llwynpiod  ger 
pentre’ Trap, tua thair milltir o Landeilo yn Sir 
Gaerfyrddin. Roedd y tegan wedi cael ei 
wneud gan ddyn ifanc (tua 24 mlwydd oed ar 
y pryd) o'r enw Eric ******; rwy'n cofio'r tŷ doli 
yn iawn; roedd yn brydferth a'r waliau tu fewn 
wedi'u papuro yn ofalus, a golau bach ym 
mhob stafell yn defnyddio batri bach. Hefyd 
roedd 'na ddodrefn wedi eu gweithio allan o 
bren Balsa yn y 'stafelloedd a'r cyfan wedi ei 
beintio yn hyfryd.  
   'Roedd 'na  deulu, sef Mr a Mrs ******  a'u 
dau fab Eric ac Alan, wedi prynu’r fferm ar ôl 
symud o swydd Northampton ychydig 
flynyddoedd cyn y digwyddiad. Arferai'r wraig, 
Mrs ****** a oedd yn ddynes addfwyn a 
charedig, ddod i gael sgwrs a chwpaned o de 
gyda fy mam bron bob wythnos; rwy'n cofio fy 
mam yn dweud yn ddiweddarach fod hi'n 
synhwyro o'r dechrau  fod sefyllfa'r teulu ddim 
yn hapus, fel pe bai rhyw gwmwl du dros eu 
bywydau.  Mewn byr amser daeth yn amlwg 
mae'r  broblem oedd y ffaith fod y ddau fab yn 
dioddef o salwch meddwl ac o ganlyniad  yn 
gas iawn tuag at eu rhieni ar brydiau. 

   Ychydig fisoedd ar ôl y  'Dolig hwnnw aeth 
Eric i'r 'sgubor ar y fferm yng nghanol nos  a 
chael gafael mewn darn o haearn, ac wedyn 
ymosododd  ar ei dad a'i fam a'u llofruddio 
yn eu 'stafell gwely; wedi gwneud y drosedd 
cerddodd i Landeilo ( rhyw bedair milltir i 
ffwrdd) a chnocio ar ddrws yr heddlu a rhoi 
ei hun i fyny. Roedd y peth yn sioc ofnadwy 
i'r gymdogaeth. I ni blant yr ardal  collwyd 
rhywbeth y noswaith honno, sef y syniad o 
ddiniweidrwydd; a dros 60 o flynyddoedd yn 
ddiweddarach rwyf finnau, pob hyn a hyn,  
yn  cofio'r teulu a chwalwyd yn gyfan gwbl 
mewn amgylchiadau mor ofnadwy.  
Anfonwyd Eric i garchar Broadmoor; hefyd 
danfonwyd Alan y brawd arall i Ysbyty 
Meddwl er nid oedd yntau yn gyfrifol mewn 
unrhyw ffordd am y llofrudd.  
   Yn ôl i'r tŷ doli.  Yn fuan ar ôl y 
llofruddiaeth , llosgodd fy mam y Tŷ Doli , 
efallai gan nad oedd am i'r  tegan i'w 
hatgoffa bob dydd beth oedd wedi digwydd 
i'w  ffrind Mrs ***** a'r gŵr Mr *****.  Roedd 
fy chwaer Margaret yn rhy ifanc i ystyried 
paham llosgwyd ei thegan.  Ni chlywais 
hanes Eric wedi iddo gael ei ddanfon i 
Broadmoor; mwy na thebyg mae wedi hen  
farw erbyn hyn. 
    Sut allai Eric fod wedi gwneud anrheg  
mor hardd â'i  ddwylo a hefyd  gwneud 
gweithred mor ofnadwy  â'r un dwylo? Does 
gennyf ddim ateb heblaw dweud  nid oedd 
yn gyfrifol am ei weithred oherwydd salwch 
meddwl. 
 

  Howell Price 
Cymdeithas Cymry Nottingham 

 
Geirfa - salwch meddwl  > mental illness; 
diniweidrwydd  > innocence 
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Nadolig Cymraeg  
yn y Garafan 

 

R 
oedd llynedd blwyddyn lawn o 
deimladau cymysg i mi a fy nheulu. 
Wnaethon ni golli fy Mam (90 oed) 
3 diwrnod cyn Nadolig 2016 felly 

amser anodd iawn i ni i’r blwyddyn dechrau 
2017. Roedd rhaid i ni glirio wedyn gwerthu 
tŷ fy Mam - tŷ deulu fi ers o’n i’n 11. Wedyn 
mis Medi, prynon ni garafan statig ar Pen 
Llŷn - ein hoff lle yn y byd - efo fy ngyfran o’r 
elw sel y tŷ. Byddai Mam wedi bod yn falch. 
   Felly dyn ni wedi bod yn treulio llawr o 
benwythnosau hyfryd yn y garafan ers 
hynny. Mae’r golwg yn  anhygoel - 
mynyddoedd Yr Eifl a Carngwuch ar y cefn a 
Bae Ceredigion, y mynyddoedd a Castell 
Harlech o’r drws blaen...nefoedd!  
   Wedyn penderfyniad mawr i ni! Beth am 
Nadolig yn y garafan? Dyn ni byth wedi 
treulio Nadolig ar y ffordd o adre yn ôl. Oedd 
pawb ( gŵr, 2 fab a chariad fy mab) yn 
cytuno a dylenu fynd! 
   Gafon ni wythnos ardderchog. Dyn ni wedi 
gwneud y garafan mor Gymraeg a phosib. 
Mae ganddi hi enw Cymraeg hyd yn oed- 
“Fan o Hiraeth”  - ar ol teitl y gân oedd Lowri 
Evans ( un o’n hoff gantorion Gymraeg) yn 
sgwennu i ni i dathlu ein lle arbennig iawn. 
Prynon ni goeden bach Nadolig  o’r 
Goedwig Glasfryn ( dim ond ar dros y ffordd 
o’n carafan). Wedyn wnaethon ni addurno y 
goeden efo pethau Cymraeg. Wnes i wneud 
angel Cymraeg, hyd yn oed, efo hêt 
traddodidol du a ffedog tapestri Cymraeg!  
   O’n i eisiau profi Nadolig Cymraeg 
tradoddiadol. Bore cyn Nadolig es i i’r 
gwasanaeth carol i’r Eglwys Llanhealhearn 
(lle fel arfer dw i ’n trio mynd bob bore sul) - 

 profiad hyfryd. Mae’r pobl yno i gyd yn mor 
groesawgar. Wedyn o’n i eisiau profi 
plygain. Oedd y plygain  yn agosaf yn 
Llanllyfni i’r Eglwys Sant Rhedyw ( tua 20 
munud i ffordd) 7 o’r gloch bore Nadolig! 
Es i ar fy mhen fy hun - oedd y dynion yn 
dal i chwyrnu! Oedd o’n profiad diddorol 
iawn efo awyrgylch anhygoel. Oedd yr 
eglwys yn llawn dop efo pobl o bob oed. 
Roedden nhw’n cymryd tro i ganu neu 
chwarae carol ar offeryn. Oedd yr 
uchafbwynt yn hogyn ( 3 oed) yn canu 
“Asyn Bach”, wedi gwisgo fel asyn...mor 
giwt. 
   Y nes ymlaen aethon ni am dro ar ein 
hoff traeth - Nefyn. Dim ond un person yno 
yn mynd â’i gi am dro! Roedd hi’n oer iawn 
ond harddwch fel wastad. Wedyn oeddwn 
ni wedi clywed bod y “Ty Coch”,y tafarn 
enwog ar y traeth Porth Dinllaen, yn agor, 
felly aethon ni. O’n i’n bach yn siomedig 
efo hynny. Oedd y pobl a’r lle yn hyfryd, 
oeddwn ni’n mwynhau yfed siocled poeth 
neu gwîn poeth ar y traeth efo’r golwg mor 
anhygoel ond clywes i ddim llais Cymraeg 
o gwbl! Wedyn adre i’r garafan ar gyfer 
cinio Nadolig blasus! 
   Felly dwi’n medru argymell Nadolig 
Cymraeg a dwi’n meddwl dyn ni wedi 
dechrau teulu traddodiad newydd Nadolig. 
Diolch Mam.  
 

Jean Brandwood 
Grŵp SSIW Manceinion 

      

 

 

Cymdeithas Cymry 
Nottingham 

Nottingham Welsh 
Society 

 

Meets monthly in St Andrews Church 
Hall. Chaucer Street, Nottingham 

 

For further information contact 

07864 149078 

or email 

menteriaithlloegr@mail.com 
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A Bu Ddistawrwydd!  
 

R 
oedd pedwar ar ddeg yn ein bore 
coffi popeth yn Gymraeg misol ar y 
pumed o fis Ionawr yn nhŷ Audrey. 
Sgwrsiai bawb yn fywiog, a phawb 

yn siarad ar draws ei gilydd ac yn uchel 
iawn fel arfer, a dweud y gwir roedd yn 
anodd cael pig i mewn.  Ond yn ddisymwth 
(yn sydyn) tawodd pawb heb reswm amlwg! 

   Cofiaf ddarllen stori rhyw flynyddoedd yn 
ôl lle mae rhywbeth yn debyg wedi digwydd 
ac meddai rywun, “ Rhaid ei bod hi’n ugain 
munud i’r awr”! Neu efallai ugain munud 
wedi’r awr, dw i ddim yn cofio p’un. Mae’n 
ddywediad od yntefe, pam ugain munud, 
beth yw arwyddocâd ugain munud, p’run 
bynnag? 

   Yn y bore glas heddiw yr oeddwn i’n 
darllen cylchgrawn Cymdeithas Bob Owen 
sef Y Casglwr, a gyda llaw, roedd yn 
argraffiad Y Casglwr arbennig oherwydd 
bod yn rhifyn pen-blwydd pedwar deg 
Cymdeithas Bob Owen! Credwch neu beidio 
dyna Bruce Griffiths yn ei dudalennau 
gwych, sef Briwsion Bruce, yn ysgrifennu 
am yr un digwyddiad. Soniodd ef am nofel 
Graham Greene Stamboul Train sy’n dilyn 
hynt a helynt dyrnaid o deithwyr lle oedd 
distawrwydd sydyn annisgwyl, “All down the 

 

restaurant car fell the sudden concerted 
silence which is meant to mean that an 
angel passes overhead”. Aeth Bruce ymlaen 
i sôn am “wraig o ‘Stiniog yn dweud, ‘rhaid 
bod angel yn mynd heibio’ ac wedyn meddai 
Bruce, 

     “Yr oeddwn yn hen gyfarwydd ag arfer 
tebyg yn Ffrainc: pan fod twr o sgwrswyr yn 
tewi’r un pryd, heb reswm, peth anarferol 
iawn yno (ac yn ein borau coffi gwir yr!) un 
ange passe yw’r sylw, ac fe’i clywais. Dichon 
y ceir peth tebyg mewn sawl iaith arall, ond 
nis clywais erioed yn Saesneg”. 

Wel dyna fe, ond os ydych chi wedi clywed y 
dywediad yma, neu un sy’n perthyn i 
Saesneg, neu un mewn ieithoedd tramor, ac 
yr wyf i’n meddwl am Tad o Siapán cofiwch, 
neu os ydych chi’n gallu taflu ffrwd o olau ar 
y pwnc, ysgrifennu at Jonathan mewn da 
bryd i’r Llais nesa. 

 

Geirfa Fel arfer as usual; pawb yn siarad ar 
draws ei gilydd everyone talking at once; ac 
yn uchel iawn and very loudly; dywediad od 
yntefe an odd saying isn’t it NB yntefe yn de 
Cymru ond ynde yn y gogledd, onid yw hi 
(on’d yw hi) yn iaith ffurfiol; i gael pig i mewn 
to get a word in; beth yw arwyddocâd ugain 
munud, p’run bynnag; what is the 
significance of 20 minutes, anyway; yn y 
bore glas heddiw early this morning; 
credwch neu beidio believe it or not; hynt a 
helynt trials and tribulations; wraig o ‘Stiniog 
a woman from Blaenau Ffestiniog; yn hen 
gyfarwydd ag arfer tebyg really familiar with 
a similar usage; twr o srgyrswyr group or 
crowd of chatting people; wir yr God’s truth; 
dichon y ceir peth tebyg maybe you get a 
similar thing; taflu ffrwd o olau ar y pwnc 
throw light on the subject; mewn da bryd in 
good time.  

 

John Vivian Harris   

West Bridgford 
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Y NOFEL “RHWNG 
EDAFEDD” GAN LLEUCU 

ROBERTS 
 

E 
nillodd y nofel “Rhwng Edafedd” 
gan Lleucu Roberts Gwobr Goffa 
Daniel Owen yn 2014 a'i haeddu fo 
yn llwyr. 

   Ar y cychwyn mae'r prif gymeriad - Eifion - 
wedi penderfynu ar hunanladdiad.  Cafodd 
ei atal gan ddieithryn - dyn ifanc od iawn o'r 
enw Dewi, sy'n tynnu sylw Eifion oddi wrth ei 
amcan gan siarad am bynciau ynglŷn â 
ffiseg a gofyn cwestiynau rhyfedd iawn - yn 
enghraifft [yn Saesneg] “D'you know the way 
to knit a sock?” 

   Yn ystod eu sgwrs nhw, mae Eifion yn 
esbonio pam mae o eisiau lladd eu hunan.  
Mae o wedi dod yn fethdalwr, ac yn mynd i 
golli popeth.  Ond ei brif ofn ydy y bydd ei 
deulu yn darganfod ei fethiant. 

   Mae'n dod yn amlwg bod Eifion yn credu 
bod ei fethiant yn drefn naturiol o bethau.  
Ac mae hyn yn deillio o ei berthynas â'i hyn 
frawd, Cefni.  Ym meddwl Eifion roedd 
Cefni'r ffefryn eu rhieni - roedd Cefni hogyn 
da, perffaith, ac Eifion hogyn drwg, twp.  
Canolbwynt a symbol y casineb Eifion tuag 
ei frawd ydy tegan - sef garej cafodd Cefni 
am fod hogyn da yn ystod angladd ei Nain. 

   Yn ystod y rhan gynnar y nofel, mae'r 
darllenwr yn cydymdeimlo gyda chenfigen 
Eifion - bron yn hollol.  

    Ond mae casineb a chenfigen Eifion yn 
parhau pan ddaethon y brodyr yn oedolion, 
er bod Eifion yn derbyn garej go iawn fel 
anrheg priodas, a dod yn gyfoethog.  Ac yn 
raddol mae'r awdures yn dangos bod Eifion 
mewn gwirionedd yn berson annymunol 
iawn, sy'n beio pawb arall ar gyfer ei 
sefyllfa.  Mae ymddygiad Eifion tuag ei 
deulu a'i ysgrifenyddes yn arbennig o 
warthus.   

   Mae dealltwriaeth seicolegol yr awdures 
yn ddawnus iawn.  Yn benodol mae hi'n 
medru cynnal cydymdeimladau'r darllenwr 
tuag Eifion, hyd yn oed wrth iddo fo 
ymddwyn yn hunanol dros ben. 

   Er bod y nofel yn ymdrin â materion 
difrifol iawn, yn y pen draw, mae o'n 
obeithiol a llawn hiwmor.  Ar ôl ei gwrdd â 
Dewi, mae Eifion yn dychwelyd i'w deulu a 
dechrau ail-ddehongli popeth drwy eu 
llygaid nhw. 

   Mae'r diweddglo yn syndod mawr, ac yn 
drist iawn gydag elfennau Cristnogol amlwg 
- sy'n arwain i'r darllenwr eisiau ailddarllen y 
stori yn syth gyda dirnadaeth newydd.  
Mae'r broses hon, wrth gwrs, yn 
adlewyrchu'r broses Eifion ei hun wrth ail-
ddehongli ei fywyd. 
 

Cath Platt 

Uttoxeter 
 

 

Aros a Myned 
 

Aros mae’r mynyddau mawr, 

Rhuo trostynt mae y gwynt; 

Clywir eto gyda’r wawr 

Gân bugeiliaid megis cynt. 

Eto tyf y llygad dydd, 

O gylch traed y graig a’r bryn,  

Ond bugeiliaid newydd sydd 

Ar y hen fynyddoedd hyn. 

 

Ar arferion Cymru gynt 

Newid daeth o rod i rod; 

Mae Cenhedlaeth wedi mynd 

A chenhedlaeth wedi dod. 

Wedi oes dymhestlog hir 

Alan Mabon mwy nid yw, 

Ond mae’r heniaith yn y tir 

A’r alawon hen yn fyw. 

 

John Ceiriog Hughes 
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Adolygiad:  

Cerddi’r Sêr 
 

Y 
chydig wythnosau’n ôl, gwelais 
hysbyseb ar wefan ‘Cyhoeddiadau 
Barddas’ am y gyfrol hon. Gan fy 
mod yn dwli ar farddoniaeth ac yr 

oedd gen i arian penblwydd ar ôl oddi ar Fis 
Gorffennaf,  penderfynais brynu’r llyfr.  

   Y peth cyntaf a roddodd bleser imi oedd 
golwg anghyffredin y gyfrol, sy’n foddhaol 
jyst i’w dal yn y llaw! Mae ei chlawdd yn 
galed, ei lliw yn las llachar a’i siâp yn sgwâr. 
Mae’r teitl a’r dyluniad o sêr bach, yn wyn. 
Ar y cefn mae llun o’r golygydd, y canwr 
opera Rhys Meirion, ynglŷn ag ychydig 
eiriau sy’n mewngapsiwleiddio cynnwys y 
llyfr.  

   Casgliad yw hwn o hoff gerddi rhai o 
enwogion Cymru, cantorion, cerddorion, 
awduron, beirdd, darlledwyr, gwleidyddion 
personoliaethau chwaraeon ac eraill. Mae 
pob un ohonynt wedi dewis un gerdd ac y 
maent yn esbonio eu dewisiadau, sawl un 
ohonynt yn tarddu o blentyndod. Mae yna 
ystwyth  eang o gerddi, yr henaf gan Lewys 
Glyn Cothi (tua 1420 i 1490), trwy feirdd y 
19eg ganrif reit lan i’r presennol.  Roeddwn 
yn hynod o falch i ffeindio bod merched yn 
cael eu cynrychioli ymhlith y beirdd trwy 
Menna Elfyn, Angharad Jones a Mererid 
Hopwood. Roedd yn bleser pur i ddod ar 
draws hen ffefrynnau fel Seimon, Mab Jona, 
gan I D Hooson, a’r anfarwol Cofio, gan 
Waldo, ond hefyd i ddarganfod nifer o gerddi 
a oedd yn newydd imi. 

   Fy ffefrynnau personol yw Cwm Alltcafan, 

gan T Llew Jones, dewis Shân Cothi - rwy’n 
dyheu nawr i ymweld â’r lle – Y Cudyll Coch 
gan I D Hooson, dewis y naturiaethwr Iolo 
Williams, a Wnaiff y gwragedd aros ar ôl? 
cerdd rydd gan Menna Elfyn, sydd mor 
nodweddiadol o agwedd y dynion tuag at y 
menywod mewn capeli yng Nghymru hyd yn 
oed heddiw.  

   Gallwn fynd ymlaen ac ymlaen – ond well 
o lawer i chi brofi’r llyfr ar eich rhan eich 
hunan. I bob un ohonoch sy’n ymhyfrydu ym 
marddoniaeth, heb unrhyw betruster, gallaf 
argymell y gyfrol hon yn wresog. 

 

Geirfa 

 

adolygiad: review  

hysbyseb: advertisement 

gwefan, y wefan: website 

boddhaol, yn foddhaol: satisfying 

clawdd: cover (book cover) 

llachar: bright 

dyluniad: design 

golygydd: editor 

mewngapsiwleiddio: encapsulate 

cynnwys: content 

casgliad: collection 

cantorion: singers 

cerddorion: musicians 

darlledwyr: broadcasters 

Personoliaethau chwaraeon: sports 
personalities 

dewisiadau: choices 

tarddu: to originate 

ystwyth eang: a broad range 

henaf: oldest 

cynrychioli: to represent 

ymhlith: amongst 

ffefryn, ffefrynnau: favourite, favourites 

dyheu: to long, to yearn 

naturiaethwr: naturalist 

nodweddiadol: characteristic 

agwedd: attitude 

profi, i brofi: to experience 

ymhyfrydu: to delight  

petruster: hesitation 

argymell: recommend 

gwresog, yn wresog: warm, warmly 

 

Jenni Wyn Hyatt 

West Hallam 



10  

Dai a Wil yn y 747 
 

F 
lynyddoedd maith ar ôl eu trip gyda 
thrên i India yr oeddent wedi safio 
digon o arian i fynd ar drip tramor 
mawr pellach, y tro yma i’r Unol 

Dalaethau’r America. Yr oeddynt wedi teithio 
hyd a lled y wlad o’r Dwyrain i’r Gorllewin, ac 
o’r De i’r Gogledd ac yr oeddynt yn  bwrw n’ol  
am  yr hen wlad o Chicago i Birmingham dros 
yr Iwerydd. Y flwyddyn oedd tua 1972, ar ôl 
newydd agor y daith hon i’r 747.  

   Yr oeddent yn eistedd gyda'i gilydd yng  
nghaban y twristiaid ac yn agos at ffenest ar 
yr ochr port o’r awyren. Cyn dechrau’r daith 
dyma’r Capten yn gwneud cyhoeddiad i’n 
croesawi ar y daith i Birmingham. Yr oedd y 
tywydd yn ffafriol a’r gwynt o’r tu ôl yn yr 
uchelderau o tua 30-32mil troedfedd ac felly 
disgwylid cyrraedd Birmingham rhyw hanner 
awr yn gynnar. Mi fyddent yn hedfan ar Gylch 
Mawr rhwng  yr Ynys Werdd a phegwn y 
Gogledd, cyn troi Iawr am Brym. ‘Mwynhewch 
y bwyd ac ymlaciwch’ meddai! ‘Mae pedair 
injan gref a dibynadwy ar adain y Boeing 
yma’ meddai, ‘ac os bydd unrhyw  drafferth 
gydag un ohonynt mae’n bosib ei gau lawr ac 
i’r lleill gymryd drosodd. Cofiwch gall hedfan 
ar un injan! Cysgwch yn dawel.’ 

   Dyma’r cinio’n dod a mynd ac ar ôl edrych 
lawr ar eira’r Arctig daeth  awydd cysgu ar y 
ddau, felly tynnwyd y gorchudd dros y ffenest 
a diffodd y golau darllen. 

   Ar ôl rhyw hanner awr o gysgu, dihunwyd y 
ddau gan lais y capten yn dweud fod 'na 
drafferth wedi bod  gydag injan allanol ar ochr 
port, ond ei fod wedi’i throi i ffwrdd. Golygai 
hyn y byddent ryw ddeg munud yn hwyrach 
yn cyrraedd  Brym. Nol i gysgu eto . 

   Yr oeddynt nawr dros Gwlad yr Iâ a dyma 

lais y capten yn  cyhoeddi fod tan wedi torri 
allan yn injan fewnol ar y starboard, ond mae’r 
tan dan gontrol  ac wedi’i ddiffodd ond roedd  
rhaid troi’r injan honno i ffwrdd hefyd, ac o 
ganlyniad y byddent ddeuddeg  munud yn 
hwyrach yn cyrraedd Brym. ‘Peidiwch â becso 
mae popeth yn hollol ddiogel -- ewch nôl i 
gysgu!” Ond roedd Wil a Dai yn dechrau 
pryderi a gofidient beth fyddai’n digwydd os 
collent injan arall. Felly dyma Dai yn agor y 
gorchudd ar y ffenest i gadw llygad ar yr injan 
fewnol a meddyliodd y gwelai sparcs  yn 
deillio ohoni. Fel yr oedd yn dweud hyn wrth 
Wil dyma lais y capten yn cyhoeddi’r gwaethaf 
ei fod wedi gorfod ei throi i ffwrdd, ond ei fod 
yn reit hyderus y gallent hedfan i Brym ar y 
bedwaredd Injan ond y byddent awr  a hanner 
yn hwyrach. 

   O glywed  hyn, dyma Wil yn troi at Dai a 
dweud “Os collwn y bedwaredd injan mi 
fyddwn lan 'ma drwy’r nos Dai!” 

 

Gwynne Davies 

Beeston, 
Nottingham 

 

 

 

 

 

 

Geirfa  

 

Tramor  - overseas   

Unol Dalaethau America  - USA    

Dwyrain - East 

Gorllewin - West  

De  -  South 

Gogledd  - North   

Yr Iwerydd - the Atlantic Ocean 

Troedfedd - foot   

Gwmeud cyhoeddiad - make an 
announcement 

Gorchudd  - curtain  

Trafferth - trouble 

Canlyniad - consequence 

Becso - to worry 

Injan - engine 

Gref a dibenadwy - strong and reliable 

Gwlad yr Iâ - Iceland 
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Ysgol Haf 2018 

Bangor, Dolgellau a 
Phwllheli   

  

Dau gwrs ardderchog ar gyfer ymarfer a 
gwella eich Cymraeg mewn awyrgylch 
anffurfiol a hwyliog.  Cyfle arbennig hefyd i 
gyfarfod â phob math o bobl o bob oed a 
chefndir.  

  

I BWY? Mi fydd yr Ysgol Haf yn addas i chi os 
dach chi:  

 

• yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd mewn 
dosbarth ar unrhyw lefel: Wlpan,  
Mynediad, Sylfaen, Pellach, Canolradd, 
Uwch neu Meistroli.  

 

• yn gwybod tipyn o Gymraeg yn barod 
(e.e. wedi bod mewn dosbarthiadau yn y 
gorffennol, wedi gwneud Cymraeg yn yr 
ysgol, yn siarad Cymraeg yn blentyn ond 
wedi anghofio, ac ati)   

 

• yn gwybod dim Cymraeg o gwbl.  Mi 
fydd grŵp ar gyfer dechreuwyr pur ym 
Mangor,  a Dolgellau.  

  

TREFNIADAU Mae mwyafrif aelodau’r cyrsiau 
hyn yn byw o fewn cyrraedd i ganolfan y cwrs 
fel arfer ac yn teithio i mewn bob dydd.  Eto i 
gyd, os dach chi isio llety yn ystod y cwrs, mi 
fedrwn ni roi manylion i chi.  

  

 

FFORMAT Mi fydd y myfyrwyr yn cael eu 
rhannu’n grwpiau yn ôl lefel eu Cymraeg, er 
bydd rhai sesiynau lle bydd grwpiau’n dod at 
ei gilydd i sgwrsio neu i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau iaith.  Fel arfer mae 6 neu 7 
lefel ar bob cwrs.  

  

DYSGU BETH? Mi fydd pob grŵp yn 
canolbwyntio ar ymarfer ac ymestyn sgiliau 
llafar, ond bydd rhywfaint o waith ar sgiliau 
gwrando a darllen hefyd.    

 

FFÏOEDD  Mae ffi lawn a ffi ddigyflog ar gyfer 
pob cwrs.  Gall unrhyw un sy ddim yn ennill 
cyflog (e.e. am ei fod / bod yn fyfyriwr, wedi 
ymddeol, adra’n magu teulu ac ati) neu sy’n 
derbyn budd-dal dalu’r ffi ddigyflog.  Mi 
fyddwn ni’n cynnig telerau arbennig i unrhyw 
un sy’n dymuno gwneud dwy Ysgol Haf, gan 
fynd ymlaen o Ysgol Haf Bangor neu 
Ddolgellau i wneud wythnos ychwanegol ym 
MhwllhelI.  

  

Rhaid talu’r ffi gyfan sy’n ddyledus erbyn y 
dyddiad cau a nodir i sicrhau lle ar y cwrs.   
(Os byddwch chi’n tynnu’n ôl o leia dwy 
wythnos cyn dechrau’r cwrs, mi fydd hi’n 
bosib cael ad-daliad o ran o’r ffi).  

 

Os dych chi eisiau mynychu’r Ysgolion 
undydd ym Mangor, Dolgellau neu Pwllheli 
cysylltu â  

 

Ceri Jones   

01341 424 914   

ems813@bangor.ac.uk  
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Grwpiau  ymarfer   

Cymraeg yn Lloegr 
Basingstoke Welsh Learners 

www.cymraegbasingstoke.blogspot.com 

Belper Welsh Class 07864 149078   

Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham 

0115 925961 

Clwb Cymraeg y Chilterns 

http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.htm Clwb 
Cymraeg Telford 

01952 608305 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby  

07864 149078   

Cylch Siarad Llundain 

www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylch-siarad   

U3A Congleton 

Groups.u3a.congleton@gmail.com 

Ware U3A Welsh Class 01920 464740 

Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org 

U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530 

U3A Newport 

U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk 

Peterborough U3A 01733 266483 

Clwb Siarad Cymraeg Preston 

https://welshclubpreston.org/2014/01/11/clwb-
siarad-preston-welsh-club/ 

Sheffield U3A 

Cyfarfodydd SSIW  

Gair i’r gall! Edrych ar Forum SSIW i gadarnhau 
manylion y cyfarfod cyn mynd i’r cyfarfod! 

SSIW Cyfarfodydd wythnosol 

Brighton – Nos Lun, 8:30 y nos.Cysylltu a Mark 
Watkin Price ar SSIW) 

Great Malvern – Dydd Iau, 12.30 to 2 o’r gloch y 
prynhawn, Great Malvern Library Café    
Lerpwl – Nos Lun, 7.30 y nos, Canolfan Cymry Ler-
pwl, Auckland Rd, L18 0HX  
Rydychen  - Dydd Gwener 12 hanner dydd  MOMA 
Café, Museam of Modern Art, Pembroke Street, Ox-
ford 

SSIW Cyfarfodydd misol 
Caergrawnt  - ALMA public house, Russell Place, 
Cambridge CB2 1HW  Gwelir SSIW am fanylion  
Chelmsford  - Nos Iau  7.30 y nos, Chapter House, 
Chelmsford Gwelir SSIW am fanylion  
Coventry  - dwywaith y mis, 10 o’r gloch y bore, 
1taf & 3ydd Dydd Iau, uwchben y café,  

Earlsdon Methodist Church, Coventry, CV5 6NF   
Dorridge  - ail nos Lun bob mis, 7.30 y nos,  The 
Forest Hotel, Dorridge    

East Sheen / Mortlake ail nos Fercher pob mis. 
7pm yn Yr Hare & Hounds, Upper Richmond 
Road  West, East Sheen. SW14 8AH 

East Shropshire Bore Dydd Sadwrn 10.30am 
Dobbies Garden Centre, Gailey ST19 5PP 
(Cysylltu a  Gerwyn Jones ar SSIW) 
Exeter – bob yn ail wythnos, Nos Lun, 7.30 y 
nos, The White Hart, South St, EX1 1EE    
Gloucester - Ail nos Fercher bob mis, 7.30 y 
nos, England's Glory Pub, London Rd, Glouces-
ter    

Leeds – 4ydd  dydd Sadwrn bob mis, hanner 
dydd, Brewery Tap, Leeds   

Manceinion – 3ydd Dydd Sadwrn bob mis, 
10.30 y bore, Nghaffi/ Popty Shop - Siop, 53 Tib 
Street, M4 1LS   
Milton Keynes  - nos Iau olaf y mis, 6.00 to 7.30 
y nos, Ye Olde Swan, Newport Rd, Woughton-
on-the-Green, MK6 3BS   
Milton Keynes – 3ydd bore dydd Gwener y mis, 
10.30 i hanner dydd, Rectory Cottages, Bletchley   
Norfolk – Nos Iau 7.30 - 9.15 y nos, King’s 
Head, Norwich St, East Dereham, Norfolk. Gwelir 
SSIW am fanylion  
Sheffield  - 2ail Dydd Sadwrn y mis, 1.00 y pryn-
hawn, Hagglers Café, Queens Rd, S2 4DU   

Suffolk – gwelir safel we SSIW 
Sussex/Hants/Surrey (CACEN group) 

1-4pm, Lewes, East Sussex,  Gwelir SSIW am 
fanylion  

West Looe, Cornwall pob yn ail wythnos ar 
ddydd Mercher  10.30am Island View Café, West 
Looe. (Cysylltu a Lillian MSH ar SSIW) 

Winchester  - Bob yn ail nos Iau 7.00 y nos, The 
Cart and Horses, in London Rd, Kings Worthy, 
Winchester, SO23 7QN    

 
 

 

 

 

 

 

Cysylltwch! 

Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’  
cysylltwch trwy anfon neges e-bost at  

menteriaithlloegr@mail.com. Mae hen gopiau 
Llais y Derwent  ar gael ar lein trwy  

mynd at ein gwefan  

http://lloegrambyth.wix.com/llais-y-dderwentydd  

07864 149078    

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com 

 


