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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg / Cymry alltud Canolbarth Lloegr

Blwyddyn Newydd Dda
Blwyddyn Newydd Dda i holl ddysgwyr yr hen iaith, a’r
Cymry alltud yng Nghanolbarth Lloegr a thu hwnt!
Gobeithio mai pawb wedi cael digon o hwyl dros
wyliau Nadolig a dydd Calan a phawb wedi dychwelyd
i’r dosbarthiadau Cymraeg.
Efallai bod hi’n amser i wneud addewid blwyddyn
newydd i fynd ati i ddefnyddio mwy o Gymraeg bob
dydd, addewidion i wneud y ‘pethau bychan’ megis
gwrando ar radio Cymru bob dydd, neu edrych ar
raglenni S4C megis ‘Heno’ bob nos neu ‘Dal Ati sy’n
cael ei darlledu bob bore dydd Sul. Os siarad yw’r
amcan beth am ymuno a Ffrind Iaith ar safle we SSIW
a threfnu i siarad ar Skype neu trwy’r ffon efo siaradwr
rhugl?
Mae pethau arall yn bosib. Trefnu penwythnos bach
draw yng Nghymru ar gwrs Dydd Sadwrn mewn un o
ganolfannau Cymraeg i Oedolion neu drefnu ymweliad
i Sesiwn Siarad Holt sy’n cwrdd ar y bore Sadwrn
cyntaf bob mis yng nghanolfan Garddio Bellis yn Holt
ger Wrecsam. Neu beth am ymuno a’r grŵp cerdded
Cymdeithas Edward Llwyd sy’n trefnu teithiau cerdded
i bobl sy’n siarad Cymraeg.
Os darllen sy’n apelio mae hen ddigon o ddefnydd
darllen i siwtio pawb beth bynnag yw eich lefel gallu
darllen. Mae’r Cyngor Llyfrau yn cyhoeddi taflen bob
tymor efo’r holl lyfrau newydd, mae'r rheiny ar gael i’w
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archebu ar lein neu mae hi’n bosib
ffonio siopau llyfrau megis Awen
Meirion yn y Bala i gael defnydd
darllen trwy'r post.
Mae dysgu Cymraeg yn cymryd
ymrwymiad a gwaith caled. Mae pawb
yn wahanol o ran sgiliau dysgu ac
amser i ddysgu, ond o glywed y
storiâu personol gan ran o ddysgwyr
sy’n ymddangos yn ‘Llais y Derwent’
mae hi’n gwbl amlwg mae hi’n werth yr
hol ymdrechion. Mae dysgu’r iaith yn
agor y drws ar ddiwylliant gwlad arall.
Hoffwn i roi sylw i’r newyddion trist
bod aelod selog Cymry Nottingham,
sef Beti Potter, wedi marw. Roedd Beti
Potter yn gefnogol iawn i Gylch
Dysgwyr Cymraeg Derby. Wnaeth hi
fynychu’r Ysgol Undydd Cymraeg
Derby dros nifer o flynyddoedd gan
arwain sesiynau am hanes gogledd
Cymru ac yn enwedig dyffryn Conwy.
Roedd hi hefyd yn bresenoldeb cyson
yn gyfarfodydd Bore Coffi Popeth Yn
Gymraeg. Roedd sgwrsio efo Beti bob
tro yn ddiddorol a sawl tro wnaeth hi
adrodd barddoniaeth ac ar achlysuron
cydadrodd cerddi megis Melin Tre-fin.
Mawr yw ein diolch iddi.
Jonathan Simcock

bod, a dw i'n credu ei fod wedi gwella fy
Nghymraeg yn fawr iawn. Sut?
Roedd rhaid i mi ddatblygu fy ngeirfa, ac
mae'r geiriau newydd yn fwy perthnasol i fy
mywyd fy hun na geirfa cyrsiau'r iaith.
Mae tyfu fy ngeirfa wedi helpu gwella fy
narllen (sydd yn ei dro wedi helpu fy ngeirfa ...
ac yn y blaen).
Mae gen i lawer mwy o hyder – digon i mi
ysgrifennu pethau arall, fel yr erthygl hon ar
gyfer “Llais Y Derwent”! Dw i'n cynllunio
rhwybeth i'r Eisteddfod Genedlaethol hefyd.
(Wel, pam lai?).
Llawer o gamgymeriadau dw i wedi gwneud
yn bendant. Ysgrifennais geiriau sydd yn
perthyn dim ond i'r iaith lafar (fel “efo”, er
enghraifft). Anghofiais y treigladau yn aml, a
weithiau doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i
angen treiglo (fel ar ôl “pan” a “gan”) neu pa
fath o dreiglad yn angenrheidiol (wps! efallai y
dylai hynny fod “ba fath”? - Ie!). Yn anghywir
ac yn lletchwith mae fy ngramadeg wedi bod
yn aml, dw i'n siŵr. Dim ots, oherwydd fy mod
i wedi dysgu llawer hefyd gan fy
nghamgymeriadau.
A beth am fy iaith llafur? A bod yn onest dw
i'n heb boeni amdani. Dw i'n parhau ymarfer
siarad gyda “SSIW” ac ymarfer gwrando gan
wylio S4C yn rheolaidd. Weithiau dw i'n
sylweddoli fy mod i newydd ddefnyddio un
neu ddau o fy ngeiriau newydd “dyddiadur”.
Dyma fy mhrif broblemau rŵan:

pobl sy'n credu fy mod i'n medru deall
beth maen nhw'n dweud wrthaf fi mor
dda â dw i'n medru ysgrifennu

dw i ddim yn wastad siŵr sut i ynganu
geirfa newydd yn gywir.
Ond byddwn i'n annog pob dysgwr i gadw
dyddiadur yn Gymraeg. Mae'n llawer o hwyl.

Cadw dyddiadur yn Gymraeg

R

hoddod y nofel “Bywyd Blodwen
Jones” gan Bethan Gwanas syniad
newydd i mi – beth am ysgrifennu
dyddiadur yn Gymraeg yn union fel
Blodwen? Roedd her fawr i mi – roeddwn i
wedi bod yn dysgu'r iaith am ddim ond pedwar
mis ar y pryd. Ond dw i'n hoffi her .
Dim problem o gwbl oedd cadw dyddiadur i
mi – roeddwn wedi bod yn ysgrifennu un ers
blynyddoedd yn barod. Ond yn Gymraeg?
Meddyliais: dw i ddim yn gwybod digon o
eiriau; dw i ddim yn gwybod digon o ramadeg;
byddaf yn gwneud gormod o gamgymeriadau;
bydd pawb yn meddwl fy mod i'n dwp (pam?
tybed - does neb yn darllen fy nyddiadur ond
fi!). Yn fwy na dim roeddwn poeni fy mod i
wedi bod yn dysgu gyda’r wefan “Say
Something In Welsh”, sydd yn dysgu dim ond
iaith lafar, ac yn mynnu “ysgrifennwch dim
byd, darllenwch dim byd, a pheidiwch ag
astudio llyfrau gramadeg”. Roedd y cyngor
hwn yn gwneud i mi ofni colli rhuglder mewn
siarad, ac ysgrifennu Cymraeg ofnadwy hefyd.
Ond dw i'n hoffi torri rheolau cymaint â dw i'n
hoffi her ...
Beth bynnag, dechreuais ysgrifennu yn
Gymraeg bedwar mis yn ôl, a dw i ddim wedi
defnyddio erioed un gair o'r Saesneg yn fy
nyddiadur ers hynny. Prynais geiriadur a
chyrsiau sydd yn dysgu gramadeg.
Profiad diddorol a defnyddiol mae hyn wedi

Cath Platt
Geirfa
yn union fel – just like
her (eb) – challenge
gramadeg (eg) – grammar
yn fwy na dim – above all
llafar – colloquial
mynnu – to insist
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ofni – to be afraid
perthnasol – relevant
datblygu – to develop
ac yn y blaen – and so on
cynllunio – to plan
camgymeriad (eg) – mistake
angenrheidiol – necessary
parhau – to continue
ynganu – to pronounce
annog – to urge

sianel deledu ymhlith y cannoedd sydd ar gael
erbyn hyn. Mae’r sianel bellach yn ran o’n
hetifeddiaeth ni, yn ffordd o ddathlu ein
diwylliant, mae’n adloniant, yn gyfrwng i
ddysgu am bethau Cymreig a Chymraeg ac
mae hi’n symbol o’n hawl ni fel cenedl i
dderbyn gwasanaeth cyfryngol yn ein hiaith
ein hun. Ga i felly, ar ddechrau blwyddyn
ymbil arnoch i gefnogi ein hymgyrch i warchod
dyfodol S4C. Mae’r lleihad yn yr arian y mae
S4C yn ei dderbyn yn golygu bod gwir
ARGYFWNG yn y maes ac os na wnawn ni
godi ein lleisiau rwan i warchod ein sianel, heb
os, mi fydd yn diflannu.
Ydych chi’n ‘hoffi’ ein tudalen facebook
CaruS4C?
Allwch chi drydar am ein
hymgyrch? #CaruS4C Dewch i’n rali ddiwedd
mis Chwefror yng Nghaerdydd i ddangos eich
cefnogaeth.
Llofnodwch
ein
deiseb
#CaruS4C:
Gwarchod Dyfodol S4C /
Safeguard the Future of S4C drwy
www.change.org Gyda llaw, diolch am ddysgu
Cymraeg, byddwn llawer tlotach hebddoch x
Nia Parry

#CaruS4C

5 mlynedd
diweddararch

M

ae ‘na rhywbeth arbennig am
ddechrau
blwyddyn
yndoes?
Rhyw deimlad braf bod gynnon ni
lechen lân, cyfle i ddechrau o’r
newydd a wynebu’r dyfodol efo nerth ac egni
ffres. Teimlad tebyg i ddechrau tymor yn yr
ysgol gyda châs pensiliau newydd a mîn ar
bob pensil! Tybed faint o bobl fydd yn
gwneud addunedau blwyddyn newydd…ac
yn eu torri nhw cyn ganol y mis! Colli
pwysau, cadw’n heini, rhoi mwy o amser i ni
ein hunain neu ddysgu sgil newydd – dysgu
Cymraeg efallai?
Fel mae bob un ohonoch chi ddysgwyr
bendigedig a hynod bwysig (a diolch
amdanoch chi) dros y ffin yn ei wybod mae
dysgu iaith yn cynnig mwy na dim ond iaith
newydd i chi. Mae’n agor y drws i ddiwylliant
cyfan a’i holl gyfoeth ysblennydd – arferion,
traddodiadau, cerddoriaeth, barddoniaeth a
mwy. Wel, ers y mileniwm dw i wedi cael yr
anrhydedd o gyfuno fy nghariad at yr iaith a’r
pleser o’i rhannu a’i throsglwyddo hi i bobl
eraill sydd eisiau ei dysgu hi gyda gwaith
teledu. I mi, mae S4C yn fwy na dim ond

Y

n ddiweddar mi ofynnodd rhywun i
mi: 'wyt ti'n teimlo fel dau berson?
Un sy'n byw ac yn gweithio yn
Lloegr trwy'r iaith fain ac un sy'n
siarad Cymraeg.' Am gwestiwn dwfn! 'Fi ydy
fi', oedd y peth cyntaf a ddaeth i'm meddwl. Er
hynny, ar ol i mi fyfyrio ar y cwestiwn hwn am
sbel, ro'n i'n sylweddoli bod y ddamcaniaeth
hon o fod yn ddau berson yn esbonio i raddau
sut mae bod yn ddwyieithog (wel, dwyieithog
yn y Gymraeg a Saesneg, beth bynnag) yn
teimlo a sut mae hi wedi effeithio arna i. Efallai
nad ydy'r Cymry Cymraeg yn profi'r fath
deimladau gan eu bod nhw wedi bod yn
defnyddio'r ddwy iaith o'r crud, fel petai? Yn
sicr, mae siarad Cymraeg yn fwy naturiol
iddynt, ond o ran y cwestiwn o fod yn ddau
berson, wn i ddim.
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Dw i'n teimlo'n wahanol pan fydda i'n siarad
Cymraeg, mewn gwirionedd. Tybed beth mae'r
bobl sy wedi fy nabod i ers blynyddoedd yn ei
feddwl pan fyddan nhw'n fy nghlywed yn
siarad Cymraeg? Ydyn nhw'n edrych yn
ddrwgdybus arna i fel taswn i wedi dod yn
gymeriadau yn nofel enwog Robert Louis
Stevenson 'The Strange Case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde'? Wel, mae hynny braidd yn eithafol,
ond ydy?! Wedi dweud hynny, rhaid bod hi'n
rhyfedd i'r bobl, fel fy nheulu, sy wedi fy nabod
cyn i mi drochi fy hun mewn iaith wahanol.
Mae'n beth hollol od i feddwl nad fasen nhw
wedi cael eu synnu'n hanner cymaint taswn i
wedi dechrau dysgu Ffrangeg, Almaeneg,
Sbaeneg ac ati. Mae Cymru'n ddrws nesa.
Beth sy mor od am ddysgu iaith y wlad honno?
Dim byd, yn fy marn i ac mi dreuliais dros
ddeng mlynedd yn meddwl hynny tra oeddwn
i'n ystyried rhoi cynnig ar geisio meistroli'r iaith.
Pam fy mod i'n dadansoddi'r pethau 'ma?
Yn sydyn ro'n i'n sylweddoli fy mod i wedi bod
yn dysgu Cymraeg ers pum mlynedd eleni.
Mae amser wedi hedfan! Ar un llaw, mae'n
teimlo fel pe bai fy ymennydd yn gweithio'n
araf (fedrwch chi glywed y cocsenni yn malu?),
ond ar y llaw arall, mae'n teimlo fel taswn i
wedi bod yn siarad yr iaith ers blynyddoedd.
Mae fy Saesneg mor wael erbyn hyn ar gownt
yr holl waith dw i wedi ei wneud yn y Gymraeg.
Dim ots gen i gan fy mod i'n fodlon talu'r pris
hwnnw! Do'n i ddim yn meddwl y baswn i wedi
cyrraedd y pwynt hwnnw pum mlynedd
diweddarach, siwr o fod. Mae hi wedi bod yn
daith hynod o arbennig. Trwy gerdded ym
mynyddoedd Cymru mor aml, mae Cymru
wedi bod yn agos at fy nghalon heb gael y
gallu i siarad yr iaith. Rŵan, ar ôl cael llawer o
gymorth a chefnogaeth gan bobl fendigedig
(mi fydd rhai ohonynt yn darllen y geiriau 'ma),
mae fy mywyd wedi newid. Ie, dyna beth mae
dysgu Cymraeg yn ei wneud. Rhywsut dw i'n
gobeithio y bydd pobl sy newydd ddechrau
dysgu Cymraeg neu bobl sy'n meddwl am
ddechrau dysgu'r iaith yn gweld hyn. Gobeithio
y gwelan nhw fod hi'n bosib dysgu Cymraeg. Y
cyfan dych chi ei angen ydy amser a'r
cymhelliad. Mi ddowch chi o hyd i bobl a fydd
yn eich helpu a'ch ysbrydoli ar hyd y
ffordd. Does dim angen bod yn arbenigwr

ieithyddol o gwbl. Wrth gwrs, mae'n haws
os mai arbenigwr dych chi, ond dydy hi
ddim yn hanfodol. Mae angen yr ysgogiad
ac angerdd arnoch ch. Meddyliwch am yr
holl lenyddiaeth, rhaglenni teledu a radio,
sgyrsiau, darlithoedd, dramau, nofelau,
cylchgronau a cherddoriaeth a fydd ar gael
i chi. Yn anad dim, meddyliwch am wneud
cysylltiad a phobl. Meddyliwch am
gyfeillgarwch newydd. Mi fyddwch chi'n
dysgu bod siarad am y tywydd yn y
Gymraeg a phethau eraill sy'n ymddangos
mor ddi-bwys yn fendigedig a gwobrwyol ar
ôl blynyddoedd maith o siarad amdanynt yn
y Saesneg yn unig. Os nad ydych chi wedi
cymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn
siaradwr Cymraeg, pam lai? Pam na
fyddwch chi'n dechrau ar yr un daith a fi?
Dydy hi ddim yn hawdd ar adegau, ond
mae'n rhywbeth a fydd yn talu ar ei ganfed
yn y diwedd.
Martin Coleman

Hanes Elizabeth
Jane Corbett

W

nes i gyrraedd yng Nghymru ar
ddiwedd mis Gorffennaf i
wirfoddoli yn stiwdio breswyl i
arlunwyr ac ysgrifennwyr. Ond,
yn wir, dechreuodd y daith deng mlynedd
yn ôl pan benderfynais i i geisio ysgrifennu
nofel
allfudiad
hanesyddol
gyda
chymeriadau o Gymru a Lloegr. Pam
cymeriadau o'r ddwy wlad? Achos Cymraes
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oedd fy mam. Sais oedd fy nhad. Symudon ni
i Awstralia pan o'n i’n bum mlwydd. Felly,
mewn ffordd, o'n i'n archwilio fy nhanes teulu.
Pan ddechreuais i ymchwilio y nofel wnes i
ddim bwriadu dysgu Cymraeg, dim ond
cofrestru am un tymor o ddosbarthiadau. Ond
dw i ddal i ddysgu. Cwrddais i Feronica
perchennog Stiwdio Maelor ar Gwrs Haf yn
Aberystwyth. Pan ddwedodd hi oedd hi'n
edrych am wirfoddolwr, dwedodd fy nghwr
wrtha: beth am i ti wneud e!
Roedd dau fwriad gyda fi ar ddechrau y
daith:
Gwella fy Nghymraeg i
Gorffen y nofel.
O'r ddechrau, penderfynnais i i drio dechrau
bob sgwrs yn y iaith Cymraeg. Doedd hyn
ddim yn bosib achos mae Stiwdio Maelor yn
sefyll mewn pentref eitha’ Seisnig. Ond dw i
ddal yn drio – yn siopiau Machynlleth, ar y
bws, neu yn y llyfrgell. Dw i wedi cael
derbyniad cymysg. Mae rhai bobl yn jyst cas.
Mae rhai bobl yn amddiffynol. Ac mae rhai
bobl yn gymorthol iawn. Mae hi wedi bod yn
syndod a thrist i sylweddoli faint o Saeson yn
dod i Gymru gyda'r bwriad i ddysgu Cymraeg
ond ar ôl ychydig o blyneddedd rhoi’r gorau.
Galla i ddal clywed y siom yn eu lleisiau. Alla i
ddim peidio meddwl oedd y gyfundrefn wedi
eu ffili nhw.
Pan gyrraeddais i wnes i sylweddoli bydda
i'n bod yng Nghymru am ddim ond chwech
mis. Os o'n i'n mynd i wella fy Nghymraeg i
roedd rhaid i fi camu mas o fy nghylchfa
cysur. Felly wnes i ymuno â Merched y Wawr,
bro Dyfi, a Merched y Wawr Corris a’r cylch.
Ceisais i fynd i Gapel Cymraeg yn rheolaidd,
hefyd. Ac wrth cwrs dw i’n mynd i
ddosbarthiadau
Cymraeg.
Ond
mae'r
gweithgaredd mwyaf heriol oedd yn mynd i
gwrs byr: Medd a Mabinogi. 'Mae'n cwrs ar
gyfer Cymry Cymraeg,' meddai’r fenyw pan
wnes i gofrestru. 'Ti'n croeso i ddod, wrth
gwrs. Ond os mae'n rhy anodd byddan ni'n
rhoi dy arian di yn ôl.'
Wel, oedd yn eitha anodd, ddweud y gwir.
Ond mae diddordeb mawr gyda fi yn y pwnc
achos storiwr yw’r cymeriad Cymreig yn fy
nofel. Ces i lawer o gwestiwnau. Dechreuais i
bob holi gyda: 'Mae'n ddrwg 'da fi, dysgwr ydw
i. Dw i'n mynd i wneud llawer o
gamgymeriadau...' Ar ôl y wythnos cyntaf,
dwedodd y tiwtor. 'Paid â ymddiheuro! Mae dy
Gymraeg di yn berffaith!' Doedd hi ddim, ond
oedd hi'n wers pwysig i fi. Does dim ots os dy
Gymraeg di ddim yn berffaith. Mae pobl yn

amyneddgar iawn pan maen nhw'n
sylweddoli dy fod ti'n awyddus.
Ond beth am fy ail fwriad? Sut mae'r
ysgrifennu wedi mynd? Mae fe wedi bod yn
anodd gweithio yn y stiwdio a thrio gwella
fy Nghymraeg ac ysgrifennu yn Saesneg.
Ond dyma realistig. Bydd wastad
cyfrifoldebau anghyson yn fy mywyd. Dw
i’n gweithio yn galed. Mae’r nofel bron wedi
gorffen. Fydd hi'n ddigon da i gael ei
chyhoeddu? Dw i ddim yn siwr. Ond os na
fydd, fydda i ddim yn bod rhy ddigalon
achos trwy y proses ysgrifennu, dw wedi i
wedi ffeindio fy etifeddiaeth.
Elizabeth Jane Corbett

Say Something In
Welsh
Become a Welsh speaker - join the
world's largest class!
FIND OUT WHY OVER 15,000 PEOPLE
U S E O U R AW AR D - W I N N I N G C O U R S E

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

Menter Iaith Lloegr
Grwp ar Facebook ar gyfer
dysgwyr a Chymry alltud
ar draws Lloegr.
Croeso i bawb!
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Ym myd yr adar un sydd wedi diflanni o
Gymru i bob pwrpas yw yr Eryr Euraidd.
Efallai bod ambell i un yn dod dros dro neu
ar wîb fel petai ond nid ydynt yn nythu yng
Nghymru yn ein hoes ni. Rhaid mynd i'r
Alban i weled nyth yr eryr euraidd. Unwaith
eto mae Gerallt Gymro yn sôn am yr eryr yn
ardal Eryri.
Gan ein bod ym myd byd natur, mae 'na
n bysgod unigryw yn byw yn Llyn Padarn
yn dal yr enw
gwyniad ; paham yn
ddiddorol? Wel am mai dim ond yn y llyn
hwn y maent yn bodoli; credir iddynt gael eu
trapio yn y llyn rhyw ddeg mil o flynyddoedd
yn ôl pan ddiflannodd yr oes iâ; mae'r
gwyniad yn perthyn i'r un teulu a'r Whiting.
Mae'r naturiaethwr a'r trafeiliwr Thomas
Pennant yn son am Y Gwyniad yn ei lyfr
"Tours in Wales" (c. 1786). Roedd Thomas
Pennant yn naturiaethwr brwd ac mae'r enw
cyhoeddus ar y gwyniad, sef coregus
pennantii yn deynged i'w waith ym myd
natur

Anifeiliaid diflanedig a
physgodyn unigryw.

D

arllenais yn ddiweddar cyfieithiad o'r

Lladin o "Taith Drwy Gymru" gan
Gerallt Gymro, neu Giraldus
Cambrensis,
os
ydych
am
ddefnyddio
ei
enw
Lladin.
Ysgrifennodd Gerallt y llyfr gwreiddiol ym
1191. Teithiodd drwy Gymru ym 1188 gyda'r
Archesgob Baldwin, archesgog Caergraint
ar y pryd. Diben y daith oedd annog dynion i
fynd i ryfela yn y drydedd Groesgad.; ac
mae ei hanes o'r daith yn agor ffenestr i ni ar
fywyd yng Nghymru yn yr oesoedd canol.
Yn yr ail lyfr (pennod 3) mae Gerallt a'i
gymdeithion yn cyrraedd afon Teifi ac mae
yn rhoi disgrifiad manwl o'r anifail afanc
(beaver yn Saesneg); dywed Gerallt mae'r
afon Teifi oedd yr unig afon yng Nghymru lle
roedd afancau ar gael; mae'n rhoi disgrifiad o
ddyfalbarhad yr anifailiaid hyn yn adeiladu
argaeae yn yr afonydd drwy blethu gwiail ac
yn y blaen er mwyn creu llochesu
diogel.Creadur arall sydd wedi diflannu o
Gymru ers rhyw bedair ganrif yw'r blaidd;
dywedir i'r un olaf yng Nghymru gael ei ladd
ger Maentwrog yn Nyffryn Ffestiniog; erys y
blaidd yn symbol o ddrygionu a ffyrnigrwydd
hyd heddiw ac mae'r gair blaidd wedi goroesi
mewn dwrnaid o enwau llefydd ac enwau
ffermydd er engraifft Pant-y-blaidd a Llety'r
Blaidd.
O bryd i bryd mae na symudiad i ail sefydlu
afancau a bleiddiaid yn y mannau mwyaf
gwledig o Gymru; ond peth disynnwyr fyddai
hynny o ran y bleiddiaid ond byddai'n braf
gweld afancau yn afonydd Cymry unwaith
eto neu yn y Dderwent o ran hynny!
Diflannodd yr eirth ola o' Gymry tua mil o
flynyddoedd yn ôl ar ôl cael eu hela hyd at
ddifodiant.

Cym.

Saes.

Llad.

afanc (ll.afancau neu efync)

beaver

castor

Blaidd (bleiddiaid

wolf

eryr euraid (ll. eryrod)

golden eagle

lupus neu lupa (b)
aquila chrysaetos

arth (ll. eirth)

bear

cadno neu Llwynog

fox

ursus

carlwm (ll.carlymiaid)

stoat

mustela erminea

hebog

hawk

buteo

vulpes vulgaris

Beth gwell i gloi na difynnu'r pennill cyntaf
o gerdd hyfryd y bardd Eifion Wyn (1867 1926), sef ei gerdd Cwm Pennant, un o hoff
gerddi yr annwyl ddiweddar Mrs Beti Potter,
cymydog i mi, a fi farw dros y Nadolig. Bu
Beti yn rhoi cyflwyniad dair waith yn Ysgol
Undydd Flynyddol Cylch Dysgwyr Derby ac
roedd yn aelod selog o Gymdeithas Cymry
Nottingham. Roedd Beti yn hoff iawn o
farddoniaeth Cymraeg ac yn cadw llu o
gerddi ar gôf. Yn y pennill mae Eifion Wyn
yn enwi dau anifail gwyllt sef y carlwm a'r
cadno ag hefyd un aderyn sef yr hebog.
Ewch ati Dysgwyr Derby i gael gafael yn y
gerdd gyflawn . Cewch bleser ynddi rwy'n
siwr.
" Yng nghesail y moelydd unig,
Cwm tecaf y cymoedd yw,Cynefin y carlwm a'r cadno
A hendref yr hebog a'i ryw :
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wely wahanol.
‘Doedd dim garej. Rhaid parcio’r car o flaen
y ty.
Roedd ein plant ni wedi gadel y nyth, a
ninnau felly yn fodlon ac yn hapus i symyd i
dy yn llai o faint.
Pen draw lled cae bach tydraw gwaelod yr
ardd, ‘roedd na nant, wel afon fach, ac ochr
draw yr afon ‘roedd ‘na codiad yn y tir ac allt o
amryw goed, golygfa lliwgar pan ddelo’r
hydref. Hefyd, gan fy mod yn aelod o’r
R.S.P.B. edrychais ymlaen i ddilyn fy hobi a
gwylio’r adar.
Gwynfa oedd enw’r ty yn Rhydgronw, a’r
ardd yn fy marn i yn ordrefnus. Sylwais ar
boncyff coeden afalau, a drwg dybiais yn
gywir fod rhyw anifail, cath mwy na thebyg
wedi bod yn crafu’r rhisgl.
“Chi’n cael dipyn o broblem gyda’r cathod?”
gofynnais gan gyfeirio at y boncyff...
“Mae na un yn galw weithiau. Clap i’ch
dwylo, a mae fe’n mynd ar unwaith.”
“Cwrcyn ie? Mynd yn sydyn… amlwg fod
ganddo cydwybod euog!”
“Mae’r creadur yn mynd yn hen. Fydd e
ddim gyda ni’n hir.”
“Ydi’r coed afalau yn ffrwythlon?”
“Yn well wedi tocio ‘chydig.”
Wedi symyd i mewn, sylweddolais fod y
cwrcyn ymhell o fod yn hen bensyniwr. Roedd
e’n dipyn o foi, Don Juan reit i wala, ac yn
amlwg fod ’i blant i weld dros y lle yn y cornel
yma o’r dre.
Pan weles e gynta, ‘roedd yn amlwg i fod e
wedi bod mewn sawl brwydr, creithiau o’i ben
i’w gwt, ac ymlyon ei gluste wedi rhwygo.
Roedd i wyneb rhywbeth yn debyg i oren
pwdwr ddisiap, a’r ddau lygad yn hanner
agored. Yn ôl maint ei gorff, synnwn i fawr mai
fe oedd wedi ennill pob brwydr. Fe oedd y
brenin, a gwae unrhyw cwrcyn ifanc yn
meddio ei ddiorseddu.
Mwy nag unwaith wedi golchi’r car a’i lanhau
am awr neu ddwy, fel bod e’n edrych yn
newydd sbon, roedd mynabs yn sicr o
gerdded dros y bonet a’i draed brwnt, ac yn yr
haf, yn bolaheulo ar y bonet. Curo dwylo, a
ma fe’n mynd yn dra sydyn.
Lawer i dro wrth olwyn y car, gadewodd ei
trade mark, ‘neud dwr, a hwnnw’n drewi. ‘Na
beth oedd drewdod!
“Cer i weld
perchennog y gath”
gochmynnodd y wraig “Ti damed gwell o

Ni feddaf led troed ohono,
Na chymaint a dafad na chi;
Ond byddaf yn teimlo fin nos wrth fy nhân
Mai arglwydd y cwm ydwyf fi.
Howell Price

DREWI!

U

ffern dan! Mae’r blydi cythraul
cachwr wedi bod wrthi eto..”
Cwrcyn un o’r cymdogion oedd
wedi fy nghynhyrfu, ac nid am y tro
cynta. A dyna’r unig tro dw i wedi siarad yn
anweddus fel ‘na yng nghwmni’r wraig. Dim
bod hi wedi rhoi stwr i mi, a minnau wedyn yn
rhoi stop ar siarad fel ‘na. A dweud y gwir,
‘roedd hi’n cydymdeimlo a mi, chwarae teg
iddi. Ond ‘na fe, mae sawl blwyddyn wedi
mynd heibio.
‘Roeddwn wedi ymddeol, ac wedi cael un
gaeaf anodd o ran iechyd, awgrymodd y
mab bod ni’n symyd yn nes ato. Roedd y
syniad yn ddoeth. Ac felly y bu, symyd o
Lanmarlais i Rydronw rhyw gan milltir a
hanner i ffwrdd, y wraig a minnau wedi
cytuno heb fawr o ddadlau. Roedd y
dadwreiddio hefyd yn rhoi’r cyfle i ni weld yr
wyron yn amlach.
Yn ffodus ‘roedd y byngalow a ffansiwyd
gan y wraig yn weddol agos i gapel yr
Annibynwyr. Hefyd ‘roedd yr ardd yn llai o
lawer na’r un ‘roeddwn yn ei arddel cyn
ymddeol. Yn Rhydronw roedd y perchennog
yn awyddus i werthi yn weddol fuan, gostwng
y pris os oedd raid, gan fod y plant, mab a
merch yn tyfu, ac felly angen cael ystafell
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gwyno wrtho i. Creosote, Jeyes fluid,
pupur…..dyw nhw ddim werth taten.”
A rownd a fi, i gael gair a Mrs Jones
nymbar 4.
“O mae’n ddrwg ‘da fi fod Dewi yn eich
poeni fal na. Rhaid i ni gofio mai dyna natur
pob cath, cwrcyn yn enwedig... Hela… caru…
Hela yn yr allt. Caru ymhob man. Chwarae
teg i Dewi. Daeth e ato ni ar Ddydd Gwyl
Ddewi. O ble wn i ddim..Dyna pam dewisais yr
enw. Dewi, Nawdd Sant Cymru”!”
“Os gall Chipperfield dysgu llewod a
theigrod, mae modd dysgu Dewi.”
“Mae Dewi wedi mynd yn rhy hen i ddysgu”
oedd ei barn pendant.
Ar y ffordd adre, meddyliais… Dewi..
Dewi..Mae’r enw DREWI yn fwy addas i’r
diawl.
Yn aml yn y nos, yn ôl y screchian erchyll,
allwn feddwl fod cathod y fro yn dod i’r stryd a
chael rave up.
Un noson poeth o haf, a ffenest yr ystafell
wely ar agor, a minnau’n methu cysgu
oherwydd y gwres a’r sgrechian uffernol y
cathod, edrychais allan, a dyna lle wedd
hanner dwsin o’r trespaswyr blewog ar y patio
yng ngolau leuad llawn, yn eistedd yn syllu ar
eu gilydd fel gorsedd o feirdd. Taflais llond
padell o ddwr o’r ystafell ymolchi drostynt. Am
spel fach ar ôl hynny ‘Tawel Nos’ oedd y gan.
A son am ddwr, un tymor bu llifogydd
ofnadwy, a’r meysydd am filltiroedd dan dwr.
Roedd yr afon fach, lled cae o’r ardd, wedi
gorlifo hyd at clawdd yr ardd mewn un noson.
Gweiddodd y wraig o’r ystafell wely cefn.
“Wil! Mae llygoden fawr yn yr ardd.” Mae
llygod bach a corrynod yn ei ddychrynu.
Llygoden fawr! Mae hwn yn brofiad newydd.
Atebais. “Paid a becso! Llygoden ddwr o’r
afon wedi ei yrru i dir mwy diogel. Ble mae’r
cwrcyn ‘nawr? DEWI! DEWI! Mae’r gelyn
wedi croesi’r ffin ac yn ysbiio dy deyrnas! Ble
rwyt ti Dewi?”
Ymhen awr, scgrech gan y wraig..”Wil!
Mae llygoden ar y patio”.
“Ydy e’n fyw?”
“Dw i’n credu fod e.”
“Ti’n siwr?”
“Cer mas i weld Wil”.
A mas a fi. ‘Na lle wedd Dewi heb fod
ymhell, fel ta fe’n disgwyl i fi ddod allan gan
werthfawrogi ei orchest, offrwm cadoediad.

Rhaid i mi gyfaddef mod i’n ymddwyn yn fwy
drugarog tuag ato ar ôl hynny, a’i
ymweliadau a’r ardd ddim mor gyson.
Ar ddechrau’r eira mawr wedi’r Nadolig,
clywais Mrs Jones nymbar 4 yn y stryd.
“Dewi! Dewi! Ble’r wyt ti? Dewi!. Pws! Pws!”
Miaw! Miaw! Dewi yn ateb yr alwad? Swn
gwanllyd o dan fy nghar o flaen y ty.
Wedi ‘mofyn rhaw o’r shed, cluriais y eira o
amgylch y car, a ‘na lle wedd Dewi druan yn
cysgodi o dan y car roedd e wedi trochi
droeon. Y car fel pe tae, yn cynnig lloches
iddo fel rhyw fath o offrwm cadoediad.
Cariwyd e adre gan Mrs Jones, ond bu
farw’r brenin ar y noson ola’r flwyddyn. Yn
dawel bach yn fy meddwl, dymunais
Blwyddyn Newydd Dda i‘w fawrhydi yn y
wlad “tu draw i’r afon.”.
Gwili Lewis
Northwich

Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby
Yn cwrdd yn fisol ar fore dydd Sadwrn 9.30 y
bore tan hanner dydd yn Nhy Cwrdd
Y Crynwyr, Stryd Sant Heledd, Derby
Rhaglen 2016
Saturday 13-2-16
Saturday 12-3-16
Saturday 9-4-16
Saturday 7-5-16
Saturday 11-6-16
Ydych chi am gymryd rhan mewn Gweithgareddau
Cymraeg a Chymreig?
Mae’r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol achlysurol megis teithiau gerdded,
nosweithiau cyri / nosweithiau Tafarn. Cysylltwch â Jonathan ar 01773 827513. Am fanylion pellach ynglŷn â
gweithgareddau Cylch Dysgwyr Cymraeg ewch i’n gwefan

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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ystad fydol
i'r teulu, ond hefyd ei
Thystiolaeth Olaf o'i Ffydd Gristnogol i ni gyd.
Ysgrifennwyd hwn i lawr hefyd yn ei
dymuniad i ni wrado ar y darlleniadau o'r
Ysgrythir ac emynau arbennig yr oedd wedi
pigo a fu o fendith iddi hi ac a fyddai i ni
hefyd, ac i'r oesoedd a ddel! Pan
cyrraeddodd Anne a minnai (Arweinwyr y
cyfarfodydd yn y Amlosgfa a'r Capel) a plant
Beti, sef Hugh, Ivor, Olwen a Anona i drefni
rhain, nid oedd rhaid crafu pen gan fod Beti
wedi ysgrifenni'r cwbl i lawr. Dim ond y drefn
oedd rhaid i ni bigo a phwy oedd i darllen
beth. Rwy'n argymell y ffordd yma gan ei fod
yn ychwanegi tyst arall i'n CWMWL FFYDD.
Mae tystiolaeth Beti o'n blaen yn ei
Phamlet Diolch,y darlleniadau a'r emynau yn
adlewyrchu ei bywyd cynnar yng Ngymru a'i
datblygiadau ar hyd ei hoes yn Nottingham.
Salm 103 yn ddiau y dysgodd ar ei chof i'w
ail adrodd mewn nifer o gyfarfodydd, yn son
am brofiad Dafydd o'i bechod a maddeuant
Duw. Llythr Paul i'r Rhyfeiniaid (p8,aa 31-39)
yn atgofio hyder Beti o ffyddlondeb Duw, a
Llyfr Ioan yn Y Datguddiad(p21 aa1-6) yn
son am sicrwydd y dyfodol yn ei newydddra.
Felly hefyd geiriau'r emynau yn ymdoddu
argyhoeddiadau a'i phrofiadau.
Y gyntaf y Crewr Natur a'r teulu a welwyd
wrth gerdded, garddio, lletygarwch, gofal a
chariad y teulu yn amlwg.
Yr ail emyn yn dwyn ei thystiolaeth i
EFENGYL FAWR a'i focws yng Ngrist a fu
farw drosof. Ymffrostiau er ei bod wedi bod
AR GOLL ei bod wedi'i CHAEL yn Iesu,
wedi'i CHODI a'i DYCHWELYD. Fe'm
ARWEINIWYD drwy amserau caled; fe'm
CEIDW;
fe'm
CARIWYD
drosto; GWNEUTHPWYD drwy RAS yn
ADDAS i'r GOGONIANT!
Dyma ei thestament olaf i ni. Sut ydych yn
ymateb? Ewch
a'r Pamphlet adref,
darllenwch o'r newydd, trysorwch, ac
ymgymerwch i ysgrifenni lawr ar bapur eich
Testament Olaf chwithau hefyd. I nifer
ohonom mae cof am Beti wedi dod i fod yn
rhan o'n CWMWL TYSTION NEWYDD NI.

ADLEWYRCHIADAU.

P

an cymerais Gwasanaeth Gwyl Dewi
ar wahoddiad Cymdeitha Cymry
Loughborough
yn
Eglwys
Nanpantan, Mawrth 2015, dewisais
i siarad ar y thema Cwmwl Tystion. Mae'r
syniad yma yn dyfod oddiwrth Awdur y Llythr
at yr Hebreaid (Heb.p12 a1) sy'n dilyn union
ar ol y bennod fawr sy'n delio a pwysigrwydd
ffydd ym mywydau saint yr Hen destament o
Abraham hyd y proffwydu olaf, a rhai
cymeriadau difyr yn eu mysg. Mae'r awdur am
i'r Iddewon Cristnogol ddal ati trwy dyfal
barhad ymysg y problemau mawr yr oeddynt
yn dioddef ac i'r hen saint fod yn gwmwl o
dystion iddynt o ddaioni Duw.
Yna ychwanegais at y saint yma rhestr o'r
bobl, dynion, a merched yr oeddwn wedi
darllen amdaynt neu gwrandaw arnynt a fu yn
gymaint o galondid i mi yn natblygiad fy
mywyd personol i fy hynan. Yna rhoddais
sialens i'r gynulleidfa i feddwl yn ddwys pwy
oedd y bobl yn eu Cwmwl Tystion hwy, ac i
ysgrifennu ei henwau i lawr ar bapur. Rwy am
wneud rhywbeth tebyg y pnawn yma ond i
gyfyngi fy hun i un person sydd a rhan
arbennig i rhan fwyaf ohonom - sef Beti.
Doedd dim angen i mi feddwl am beth i
ddwed amdani canys gwnaeth hyn drosom yn
ei Ewyllys a Thestament Olaf sydd wedi'i
gyhoeddi. Mae wedi gadael eu ewyllys o'i

Gwynne Davies
Cymry Nottingham
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yn cynnwys corhedydd y waun.
Am
flynyddoedd, nes i ddim sylwi eu bod nhw
yma yn y gaeaf. R’on i wedi hen arfer gweld
nhw ar dir uchel yn yr haf ac yn y gwanwyn,
ond wedyn un gaeaf, sylwais fy mod yn
gweld adar a oedd yn debyg iawn i
gorhedydd y waun.
Ac ar ôl dipyn o
ymchwilio, darganfod bod yr adar yma, fel
lawer o adar eraill (e.e. y gylfinir a’r
cornchwiglen) yn symud o’r ucheldiroedd yn
y gaeaf.
Ann Jones
Milton Keynes

Tywydd braf o’r
diwedd: a dipyn o natur

A

r ôl yr holl law, gyda tymereddau isel,
mae hi wedi bod yn oer ond yn
heulog. Dydy hi ddim wedi bod yn
bosib cerdded unman ond ar y comin,
ond yn yr haul, a’r golau clir, mae hynny wedi
bod yn bleser. A gyda ci newydd, ifanc, sydd
angen llawer o ymarfer, dan ni’m treulio crin
dipyn o amser yna.
Ddoe, a heddiw, roedd y tylluan glustiog yn
hela. Doeddwn i ddim yn medru cael llun
ddoe, ond heddiw, r’odd yn bosib cael llun
ohono fo (neu ohoni hi) ar goeden. Na, dydy
o ddim yn lun dda, o gwbl. Doedd dim digon o
amser gen i ’pnawn ma i dreulio’r amser
r’oedd angen, ond yn sicr dwi am trio eto.
Dwi’n teimlo mor lwcus cael gweld adar fel
hwn, neu hon, yn hela yn lleol. Dydy’r comin
ddim mwy na bum munud o’r tŷ. Mae na
ddigon o bobl yn cerdded yna, a digon o gŵn
hefyd, ond dydy’r tylluanod ddim yn cymryd
llawer o sylw pan mae nhw’n hela, a dwi’n
siŵr bod na gyfnodau tawel hefyd (heblaw am
y brain sydd yn eu herlid trwy’r amser. Mae’r
tylluanod, fel y cudyll coch, yn hela llygod
bengron y gwair sydd yn byw yn y gwair hir.
Ond dwi ddim wedi gweld y cudyll coch yn
ddiweddar.
Gobeithio wir ei fod o wedi
goroesi’r gaeaf.
Tŷ hwnt i’r comin, mae caeau sydd ddim yn
bell o’r afon. Ac yn un ohonyn nhw, mae ŷd
yn tyfu’n aml. Yn y cae hwnnw dwi wedi
gweld sgwarnogau yn y gaeaf neu yn y
gwanwyn gynnar. Ac ers hynny, dwi’n chwilio
am y clustiau du, gyda’r spienddrych. Ond
hyd at hyn, eleni, dim byd.
Mae ’na ddigon o adar o gwmpas yn y gaeaf

Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg
Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg Nottingham
yn cwrdd bob mis
mewn ardal gwahanol o’r ddinas.
Am fanylion pellach cysylltwch
â Gwynne ar 0115 925 9613
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Newyddion o
Gymdeithas Yr Iaith

prif-ffrwd Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg,
a gweithredu ei argymhellion er mwyn
sicrhau bod gwariant presennol ar draws holl
adrannau’r Llwyodraeth a’r cyrff mae’n ei
noddi yn llesol i’r Gymraeg.

M

ae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i
bleidiau’r Cynulliad ymrymo i
gyflwyno cyllideb frys wedi’r
etholiad i gynyddu’r buddsoddiad
ar brosiectau i hyrwyddo’r Gymraeg i 1% o’r
gyllideb, yn dilyn sylwdau gan y Prif Weinidog
gerbron pwllgor y Cynulliad am y gyllideb
drafft heddiw.

Gwasgu ar Gymunedau
Cymraeg
Wrth ymateb i benderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin i beidio
blaenoraethu
Gwasanaethau
Dysgu
Caerfyrddin
dywedodd
Sioned
Elin,
Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas
yr iaith: “Rydyn ni’n deall bod llai o arian yn
cael ei roi i’r cyngor ar gyfer gwasanaethau
addysg oedolion ac mae’r cyngor wedi bod
wrthi’n edrych ar y cyllideb yn ddiweddar ac
yn bwriadu cwtogi ar wasanaethau eraill
hefyd. Beth fydd yma ar gyfer cenedlaethau’r
dyfodol—pwy fydd eisiau byw yma, a phwy
fydd yn gallu byw yma?”

Yn nogfen weledigaeth Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg, “Miliwn o Siaradwyr Cymraeg:
Gweledigaeth 2016 Ymlaen”, mae’r mudiad yn
galw bod anelu at fuddsoddi’r un canran o’r
gyllideb ar hywrwyddo’r Gymraeg a warir ar yr
iaith Fasgeg yng ngwlad y Basg. Ar hyn o
bryd, 0/16% yn unig o gyllideb ddrafft
Llwyodraeth Cymru fyddai’n mynd at
brosiectau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg.
Dywedodd
Jamie
Bevan,
Cadeirydd
Cymdeithas Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:
“Mae cyllideb Llwyodraeth Cymru yn codi
flwyddyn nesaf, ond eto, maen nhw’n
cynllunio gwneud toriad sylweddol I’r
Gymraeg. O ystyriad cyfllwr y Gymraeg, nid
oes modd cyfiawnhau hynny. ‘Dyn ni’n galw ar
holl bleidiau ymrwymo yn eu manifestos I
gyflwyno cyllideb frys a fydd yn cynyddu’r
buddsoddiad yn y Gymraeg, ynghyd â tharged
hir dymor I’w gynyddu fel bod modd cynllunio
polisiau iaith yn iawn dros amser. Mae’r
gwariant sy’n cael eu cynnig yn y gyllideb draft
yn bitw. Yn wir, mae’r gyllideb ddrafft yn
ffafrio’r Saesneg i raddau helaeth, ac yn
cynrychioli buddsoddiad yn yr iaith honno.”

Bydd y penderfyndiad yn golygu na fydd
costau cynnal a chadw ar gyfer canolfannau
dysgu cymunedol Cennen yn Rhydaman,
Glanaman na Felinfoel o ddiwedd mis
Mawrth ac mae rhifyddeg, llythrennedd,
llythrenned cyfrifiadurol a Saesneg ar gyfer
siaradwyr ieithoedd eraill fydd yn cael eu
blaenoriaethu.
Ychwanegodd Sioned Elin;
“A addysg yn gyffredinol sy’n dioddef baich y
cwtogi arfaethedig yn Sir Gâr, mae bwriad
tynnu mwy na £18 miliwn o’r gyllideb addysg
dros yn tair blynedd nesaf fydd yn golygu cau
neu
leihau
oriau
llyfrgelloedd,
mae
argymhelliad i godi tâl am fysiau ysgol, a
nawr mae addysg oedolion yn dioddef. Bydd
cau canolfannau yn golygu na fydd cyrsiau ar
gael mor rhwydd. Yn ôl y cyngor ei hun mae
85% o’r oedolion yn y sir sy’n dilyn cyrsiau yn
ddi-waith felly trigolion mwyaf difreintiedig y
sir fydd fwyaf ar eu colled”.

“Mae Gwlad y Basg yn gwario sawl gwaith
mwy ar eu hiaith nhw, sy’n rhan o’r rheswm
bod cynnydd yn ei defnydd. Mae angen i
bawb cydweithio er mwyn gwrthwynebu
llymder sydd mor niweidiol i’r Gymraeg ac i’n
cymunedau’n
fwy
cyffredinol.”
Mae
Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ddau brif
bolisi yn ymwneud â’r gyllideb: rhaglen i
gynyddu gwariant ar y Gymraeg i 1% o’r
gyllideb, gyda disgwylliad hefyd i’r cyrff mae’n
ei ariannu i glustnodi 1% ar gyfer hywyrddo’r
Gymraeg; ac i Gomisiynydd y Gymraeg
gynnal asesiad annibynnol o effaith gwariant

“Mae’r cwestiwn hefyd pam fod y Cyngor
am blaenoriaethu Saesneg ar gyfer
siaradwyr ieithoedd tramor. Wrth gwrs fod y
rhan fwyaf i drigolion Sir Gâr yn siarad
Saesneg ond Cymraeg yw iaith nifer o
gymunedau
ac
er
mwyn
cynnwys
mewnfudwyr yn y gymuned dylid rhoi’r un
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flaenoriaeth i’r Gymraeg a’r Saesneg”.

Grwp Sgrsio East Dereham

Daw hyn wythnos wedi i Gymdeithas yr Iaith
ateb ymgynghoriadau mae cynghorau Sir
Gaerfyrddin y Sir Benfro yn eu cynnal ar eu
cyllidebau ar gyfer y blynyddoedd nesaf.
Ymysg
argymhellion
mae
cwtogi
ar
wasanaethau llyfrgelloedd cangen yn Sir
Gaerfyrddin a’r gefnogaeth i wasanaethau
bws yn Sir Benfro. Mae ymateb Cymdeithas yr
Iaith yn nodi; “Gwasanaethau mewn
cymunedau bach sy’n cael eu gwasgu bod tro
ym mhob ardal, sydd yn ei gwneud fwy fwy
anodd i bobl aros yn yr ardal i fyw a
gweithio… Yn wyned cwtogi felly rydyn ni’n
galw ar y cyngor i adolygu gwasanaethau, ond
wrth wneud hynny fod edrych yn hytrach na
dim ond ar gost y gwerth am arian fod ystyriad
gwerth ac effaith y gwasanaethau ar y
gymuned ac ar bobl y Sir”.

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
Malvern U3A
Sheffield U3A

Cymdeithasau Cymreig a
Chymraeg yn Lloegr

Basingstoke Welsh Learners

Mae Cymdeithasau Cymreig a Chymraeg yn
Lloegr yn aml yn cynnig y cyfle i ymarfer
eich Cymraeg yn gymdeithasol. Dyma rhai
o’r Cymdeithasau sy’n weithredol yn Lloegr
ar hyn o bryd. Mae gan sawl un gwefannau
yn cynnig manylion cysylltu â gwybodaeth
am eu gweithgareddau.

www.cymraegbasingstoke.blogspot.com

Birmingham Welsh Society

Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham

Bradford St Davids Society

0115 925961

Chester Welsh Society

Clwb Cymraeg y Chilterns

Croydon Welsh Society

http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.htm

Cymdeithas Cymraeg Northwich

Clwb Clebran Bradford

Cymdeithas Cymry Nottingham

www.communicate.co.uk/brad/stdavidssociety

Cymdeithas Cymreig Chelmsford

Grwpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr

Clwb Cymraeg Telford

Cymdeithas Cambrian Sheffield

01952 608305
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
07767260514
Cylch Siarad Llundain

Cysylltwch!

www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylch-siarad
Loughborough Welsh Class
www.cymdeithas.org/loughborough

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

Preston Welsh Club
http://welshclubpreston.org

menteriaithlloegr@mail.com Mae hen gopiau
Llais y Derwent ar gael ar lein trwy mynd at
ein gwefan http://lloegrambyth.wix.com/llais-ydderwentydd neu mynd i

SSIW Manceinion
SSIW Leeds
SSIW Solihull

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

SSIW Oxford
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