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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg / Cymry alltud Canolbarth Lloegr

Newyddion
Croeso’n ôl ar ôl gwyliau’r haf. Cafodd golygydd y ‘papur’
yma haf go brysur yn ymweld â Chymru bob mis dros yr
haf gan gynnwys wythnos ym Mhenllyn, Ysgol Haf
Dolgellau ac wrth gwrs wythnos yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn y Fenni. Gobeithio bod darllenwyr ‘Llais’
wedi treulio rhywfaint o amser yng Nghymru hefyd. Does
dim byd gwell i wella’ch sgiliau iaith nag ymweld â’r fro
Gymraeg a chymysgu a chymdeithasu efo’r siaradwyr
Cymraeg sy’n byw yno.
Mae’r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby wedi ailddechrau’r
tymor newydd ac yn edrych ymlaen at weld pawb mewn
Gweithdy misol neu ar un o’n digwyddiadau cymdeithasol
megis taith gerdded Cymraeg neu noson sgwrs mewn
tafarn. Dyn ni’n gobeithio trefnu ’Noson Lawen mewn tafarn
yn Belper yn nes at Nadolig. Cofiwch hefyd bod croeso i
ddysgwyr ymuno a Chymry alltud Cymdeithas Cymry
Nottingham ar gyfer eu bore coffi Popeth yn Gymraeg
misol. Mae’r gwersi wythnosol yn Belper wedi ailddechrau o
dan ofal trefnydd Glen Mulliner a thiwtor Elin Merriman.
Mae Martin Coleman wedi derbyn gwahoddiad i gystadlu
mewn cwis Cymraeg i ddysgwyr, sef ‘Llyncu Geiriau’. Mae’r
rhaglen yn rhan o’r ddarpariaeth i ddysgwyr bore dydd Sul
S4C yn ystod y rhaglen ‘Dal Ati’. Mi fydd Martin yn cydgystadlu mewn
tîm o ddau efo Karen Goswell o
Lanfachreth ger Dolgellau, pob lwc i’r ddau ohonynt.
Mae aelodau o gymdeithas Cymry Nottingham wedi
cynnig helpu unwaith eto ar gyfer Ysgol Cymraeg Undydd
Derby ar Sadwrn 29 o Hydref. Mi fydd Viv Harris a Howell
Price yn arwain sesiynau yn y grŵp profiadol, ac mi fydd
Enid Davies, ffarmwraig o ddyffryn Conwy yn arwain sesiwn
am hanes ei fferm deuluol. Eleni mi fydd stondin llyfrau go
iawn yn yr Ysgol Undydd oherwydd caredigrwydd Gwyn o
siop Awen Meirion y Bala, sy’n dod a llwyth o lyfrau addas i
bawb o ddysgwyr i siaradwyr iaith gyntaf. Os ydych chi
eisiau dod i’r Ysgol Undydd neu yn adnabod rhywun a gallu
fod eisiau dod mae’r ffurflen bwcio ar gael i lawr llwytho ar
wefan Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby.
Os dych chi’n darllen y cyhoeddiad yma ac eisiau siawns i
ymarfer eich sgiliau ysgrifennu mae‘ na groeso i bobl
newydd ar dudalennu Llais y Derwent, pam lai rhowch dro
arni? Os oes rhywbeth gynnoch chi i anfon ar gyfer y rhifyn
nesa, mae’n bosib cysylltu trwy e-bost, mae cyfeiriad e-bost
Llais yw menteriaithlloegr@mail.com. Cofiwch fod mwy o
wybodaeth am ‘y pethe’ yn ardal Derby a Nottingham ar ein
gwefan gwelir www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
Jonathan Simcock
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Nant y Mynydd
Nant y mynydd, groyw, loyw,
Yn ymdroelli tua’r pant.
Rhwng y brwyn yn sisial ganu,
O, na bawn i fel y nant!
Grug y mynydd yn eu blodau
Edrych arnynt hiraeth ddug
Am gael aros yn y bryniau
Yn yr awel efo’r grug.
Adar mân y mynydd uchel
Godant yn yr awel iach,
O’r naill drum i’r llall yn hedeg
O’ na bawn fel deryn bach!
Mab y mynydd ydwyf innau
Oddi cartref yn gwneud cân,
Ond mae nghalon yn y mynydd
Efo’r grug a’r adar mân.
Ceiriog

archfarchnadoedd, a chanolfannau cymunedol.
Cawson ni help gan BBC Radio Merseyside a'r
wefan Say Something in Welsh. Cawson ni help
hefyd gan grapevine y gymuned.
Ô'n ni'n disgwyl hanner dwsin o bobol, ond
daeth tri ar hugain ohonyn nhw i'r cyfarfod cyntaf
ym Mis Ionawr. Oedd rhaid i ni symud i ystafell
fwy. Synnwyd ni’n fawr!
Yn ystod yr wythnosau dilynol rhannodd y grŵp i
ddau ddosbarth, un ar gyfer y dechreuwyr a'r llall
fel grŵp sgwrsio. Mae ychydig o bobol wedi rhoi'r
gorau iddi ers hynny, ond mae pobol eraill wedi
ymuno. Ar hyn o bryd mae'r grŵp yn mynd o nerth
i nerth, gyda chefnogaeth a help o bobol y capel.
Fel arfer, ydyn ni'n cwrdd am hanner awr wedi
saith yng Nghanolfan Cymry Lerpwl, yng Nghapel
Bethel, ger Penny Lane. Weithiau, pan fydd y
ganolfan ddim ar gael, ar wyliau'r banc er
enghraifft, dyn ni'n mynd dros y ffordd i'r
Richmond Tavern.
Os ydych chi yn Lerpwl ar Nos Lun unrhyw
adeg, dewch i gwrdd â’n grŵp a siarad Cymraeg
gyda ni. Bydd croeso mawr i chi. Mae 'na baned a
bisgedi, neu gwrw os yw'r cyfarfod yn y dafarn.
Ewch i'r wefan Say Something in Welsh a chwilio
am “Liverpool SSiW at Bethel” er mwyn gwirio ble
fydd y cyfarfod. Dyn ni'n edrych ymlaen at eich
gweld chi!

Mae'r Hen Iaith yn
fyw yn Lerpwl
Mae 'na grŵp newydd o ddysgwyr ar Lannau
Mersi eleni. Am nifer o flynyddoedd yr oedd
dosbarthiadau a grwpiau sgwrsio ar y Wirral ac yn
Sefton, ond nid oedd dim byd yn ninas Lerpwl ei
hun. Newidiodd y sefyllfa ym Mis Ionawr.
Dw i'n byw yn Lerpwl. Roeddwn i wedi bod yn
teithio i West Kirby bob wythnos ers Mis Medi
2013 er mwyn dysgu'r iaith mewn dosbarth gyda
thiwtor. Ô'n i'n gwybod yn iawn fod capel Cymraeg
yn fy ardal yn ne Lerpwl, gyda phobol oedd yn
siarad Cymraeg yn rhugl, ond ô'n i'n meddwl nad
oedd unrhyw ddysgwyr yno, a dim byd ar gyfer
dysgwyr.
Wedyn, pan wnes i ddarganfod cwrs "Cymraeg
Mewn Diwrnod" yn y capel y llynedd, ces i
siomedigaeth fawr. Oedd y cwrs wedi ei ganslo,
oherwydd doedd dim digon o ddysgwyr wedi
cofrestru mewn pryd. Ô'n i'n rhy hwyr.
Ar ôl y cansliad ysgrifennais at Gymry Lerpwl
gydag awgrym. Beth am sefydlu grŵp iaith heb
diwtor, er mwyn helpu pobol sy'n dysgu ar eu pen
eu hunain? Byddan nhw'n gallu ymarfer Cymraeg
trwy sgwrs gyda'i gilydd. Ô'n i'n gwybod bod 'na
grŵp llwyddiannus fel hwn yn Lerpwl ar gyfer
Swedeg. Ô'n i wedi bod yn dysgu Swedeg hefyd.
Oedd yr ymateb oddi wrth Gapel Bethel yn
gyfeillgar a chefnogol iawn. Cynigiodd y gweinidog
, Dr D Ben Rees, ystafell yn yr adeilad ar gyfer y
grŵp bob Nos Lun. Cynigiodd pobol eraill help
gyda'r iaith.
Cynllunion ni i lansio'r grŵp gyda chyfarfod ar ôl
Nadolig. Gwnaethon ni drefnu cyhoeddusrwydd
trwy hysbysebion yn Saesneg mewn llyfrgelloedd,

Mike Farnworth
Liverpool
bethel.learners@btinternet.com
MYND
Mynd y mae’r amser, meddi; nage, ddyn
Nid amser sydd yn mynd, ond ti dy hun.
Thomas Jacob Thomas
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daethpwyd o hyd i’r botel, a’i thaflu yn ôl eilwaith i’r
môr.
Cariwyd y botel i Dde Amerig. Taflwyd hi yn ôl i’r
môr sawl gwaith. O’r diwedd aeth i’r Môr Iwerydd,
ac yna yn ôl i Fôr yr India yn agos i’r man lle
taflwyd hi i’r môr yn y lle cyntaf. Cyrhaeddodd
arfordir gorllewinol Awstralia yn 1935, mordaith o
ryw 16,000 milltir mewn 2,447 o ddyddiau - 6
milltir forwrol y dydd!
Yn 1875 ar y llong Lennie o Ganada ‘roedd ‘na
wrthryfel gan y criw a llofruddiwyd
rhai o’r
swyddogion. Ond ‘roedd un stiward yn ffodus dros
ben, gan mai ef oedd yr unig un a fedrai lywio’r
llong. Cymerwyd y llong i Ffrainc, a dywedodd
wrth y gwrthryfelwyr eu bob yn Sbaen. Taflwyd i’r
môr sawl potel yn cynnwys adroddiad o’r hyn
oedd wedi digwydd. Daeth un o’r poteli i ddwylo’r
awdurdodau yn Ffrainc. Y canlyniad oedd i
gynrychiolaeth fynd ar fwrdd y llong, ac arestio’r
gwrthryfelwyr.
Yn 1944 ar y traeth yn Maine, Unol Daleithiau
America, daethpwyd o hyd i neges mewn potel:
“Our ship is sinking. SOS didn’t do any good.
Maybe this message will get to the US one day.”
Penderfynwyd fod y neges wedi dod o’r llong ryfel
USS Beatty a suddwyd ger Gibraltar ar 6
Tachwedd 1943 gyda cholled ddifrifol o fywydau.
Yn Tasmania yn 1953 golchwyd potel i’r lan, 37 o
flynyddoedd ar ôl iddi gael ei thaflu i’r môr, gan
ddau filwr o Awstralia ar eu ffordd i Ffrainc yn
ystod y Rhyfel Mawr. ‘Roedd mam un o’r ddau a
laddwyd mewn brwydr yn 1916, wedi adnabod
llawysgrifen ei mab.
Efallai mai’r hanes mwyaf rhyfedd am neges
mewn potel yw’r hyn a ddigwydd i Chonesoke
Matsuyama morwr o Japan, un o griw o 44 a
longddrylliwyd yn 1874 ar graig cwrelyn yn y Môr
Tawel. Cerfiodd adroddiad o’r digwyddiad ar ddarn
o bren a’i osod mewn potel, ei seilio, a’i luchio i’r
môr. Golchwyd y botel i’r lan 120 o flynyddoedd yn
ddiweddarach yn union ar draeth y pentre’ lle
ganwyd Matsuyama.
Tybed a ydych chi wedi taflu neges mewn potel
i’r môr? Beth oedd y canlyniad? A beth am yr un a
aeth ar fordaith rhwng Dinbych y Pysgod ac Ynys
Byr?
A beth am y botel a roddodd yr emyn-dôn
fawreddog ‘Tôn y Botel’ - alias ‘Ebenezer’ i ni?
Dyna’n wir “Cariad fel y moroedd”.

DROS Y
CLAWDD
Negeseuon
mewn Potel
O’r holl bethau a welir mewn potel, efallai mai’r
peth mwyaf cyfareddol yw neges wedi ei selio
oddi mewn iddi a’i thaflu i’r môr, ac er mor fregus
yw gwydr, mae’n syndod pa mor wydn ydyw
serch hynny, yn medru goroesi corwyntoedd pan
fod llongau yn trengi.
Roeddwn yn fy arddegau cynnar pan deflais
neges mewn potel i’r môr rhwng Dinbych y
Pysgod ac Ynys Byr.
Yn 1954 codwyd deunaw dwsin o boteli allan o
long a suddwyd yn y flwyddyn 1704 ger arfordir
Caint. Gwael oedd y gwin , ond ‘roedd y poteli yn
iawn.
Mae’n amhosibl proffwydo i ba gyfeiriad bydd y
botel yn cael ei chario pan deflir hi i’r môr. Pan
daflwyd dwy botel i’r môr ger Brazil, aeth un i’r
Dwyrain am 130 diwrnod a golchwyd hi fyny ar y
traeth yn Affrica. Aeth y llall i’r Gogledd am 190
diwrnod i Nicaragua.
Mae’r cyflymdra yn dibynnu ar y gwynt a’r llif.
Credir mai’r daith hiraf gan unrhyw botel yw’r un
a adwaenir fel The Flying Dutchman. Fe’i
gwthiwyd i Fôr India yn 1929 gan wyddonydd o’r
Almaen. Yn y botel ‘roedd neges y gellid ei
ddarllen heb agor y botel. Gofynna’r neges i’r
darganfyddwr roi adroddiad ble a pha bryd y

Gwili Lewis
Northwich
Gardd Coffa Dulyn
Nid blodau ond bwledi—a wnaeth hon,
A’i thwf yw merthyri;
Eu haberth yw ei pherthi,
Gardd o waed , ond gwyrdd yw hi
Gerallt Lloyd Owen

3

Roedd y lleiandy wedi ei amgylchynu a waliau
uchel nad oedd posib gweld y tu hwnt iddo a
charcharwyd y dywysoges yno am dros hanner
canrif heb iddi weld dim o’r byd tu allan.
Meddyliais am brynu blodau i’w rhoi ar y
gofeb o siop a fyddai yn siŵr o fod gerllaw; ond
siom fawr gan fod y gofeb yng nghornel cae ger
ffordd gul oedd megis trac llwybr defaid oedd
yn arwain at safle Abaty Sempringham. Roedd
y lle yn anghysbell a dweud y lleiaf.
Cafodd y gofeb wreiddiol a godwyd gan
aelodau Cymdeithas Gwenllian ei malu ond
mae'r un presennol wedi ei gwneud o
wenithfaen o ogledd Gymru a fendithiwyd gan
Esgob Bangor, ac mae dyn o Aberystwyth sydd
yn byw yn yr ardal yn edrych ar ei hôl.
Mae mynydd ar Eryri, sef Garnedd Uchaf,
wedi ei newid yn swyddogol i Garnedd
Gwenllian. Hefyd mae Mehefin 12fed, dydd ei
genedigaeth, yn ddydd Y Dywysoges
Gwenllian. Ac mae plac wedi ei osod ger copa’r
Wyddfa i gofio am y Dywysoges Gwenllian
(1282-1337).
Enid Davies
Dyffryn Conwy

Gwenllian
Rhyw fis yn ôl aeth Viv a fi i chwilio am gofeb
Gwenllian yn Sempringham yn swydd Lincoln.
Cofeb i Gwenllian Tywysoges Cymru. Roedd dwy
ddynes yn ymweld â’r gofeb ar y pryd ac un
ohonynt yn enedigol o Gaerwys ond yn byw yn
Grantham rŵan.
Roedd Gwenllian yn unig ferch Llywelyn ein Llyw
olaf a’i wraig Eleanor Arglwyddes Cymru, merch y
Barwn Simon de Montfort ac yn or-wyres i John
brenin Lloegr. Lladdwyd ei thad yn 1282 mewn
brwydr ffyrnig yn erbyn y Saeson pan oedd hi ond
ychydig fisoedd oed. Roedd ei mam wedi marw ar
ei genedigaeth hi neu yn fuan iawn wedyn. Ar
orchymyn Edward 1af, carcharwyd Gwenllian yn
lleiandy Sempringham ac yno y buodd hi nes ei
marwolaeth yn 1337 ond yn 55 oed.
Cafodd Dafydd, brawd Llywelyn, ei ddienyddio.
Mae’n debyg i’w ddau fab gael eu lladd ar
orchymyn Edward 1af a’i ferched eu carcharu, ac
oni bai i Gwenllian fod â chysylltiad teuluol a theulu
brenhinol Lloegr, mae’n debygol y byddai hithau
wedi ei llofruddio hefyd.
Roedd y dywysoges yn berygl posibl i Goron
Lloegr gan fod lle pwysig iddi hi yn olyniaeth
Tywysogion Cymru a dyna pam y gorchmynnodd
Edward 1af i’w charcharu hi mewn man mor
ddiarffordd rhag iddi hi eni plant. Talwyd y swm
anrhydeddus o £20 y flwyddyn gan y brenin
creulon er mwyn i’r lleianod ei chadw yn gaeth o
fewn y muriau.
Mae’n bur debyg na wyddai hi ddim byd am ei
theulu ac yn sicr fedrai hi ddim siarad Cymraeg.
Wyddai hi ddim sut i ddweud ei henw a’i llofnod hi
oedd Wentliane. Ni allai siarad Cymraeg ac ni
welodd hi erioed ddyn. Treuliodd ei hamser yn
gweddïo drwy’r dydd, weithiau o dri o’r gloch y bore
tan amser gwely!

Rhaglen Cymdeithas Cymry
Nottingham 2016-2017
Cwrdd yn fisol, fel arfer am
7.15pm Nos Fercher
St Andrews with Castle Gate URC,
Chaucer Street, Nottingham
October 12 Paul Swift Influence of NHS on
development of Nottingham Hospitals
November 9 Rev Peter Lewis ‘My Life in
Ministry’ An interview with Gwynne Davies
Sun December 11
Gwasanaeth Carolau dwyieithog 2.30pm
December 14 Parti Nadolig
January 11
Mike Davey Ambling around Angelsey
February 8
Sandra Hart City of Bees
Tue Feb 28 Cinio Dewi Sant
April 12 Mike Taylor
French Revolution: the Welsh Connection
May 10
AGM
www.nottswelsh.org.uk
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Paddington”! Dywedodd llais ar y ffon “yes we
have a vacancy, what name please”? Dyma fi
yn codi fy hun i’m llawn uwchder ac yn gwasgu
brest allan “ D-O-C-T-O-R Davies” dywedais.
Edrychodd y lodes yn syn dros ei sbectol,”I’m
so sorry we had that little misunderstanding
earlier, I do hope you have a pleasant journey
Sir”.
Ar y noswaith paciais fy magiau, a’r parseli
Nadolig i’r teulu. Gwnes yn siwr fod ticed y
slipar yn fy mhoced, a chymerais y trên
tanddaear i orsaf Paddington. Cerddais i’r
platform tua un arddeg ac roedd y trên yno, a
swyddog y Slipar yn edrych yn bryderus ac yn
fy aros. ”Thank goodness you’re a man
meddai, we could’nt tell from your title whether
you’re male or female, and the ladies
compartments are full anyway!”
Dysgais y noson honno fod 'na ddoethineb o
sylweddoli pryd i ddefnyddio’r teitl doctor a
phryd i’w guddio! Cysgais yn dawel y noswaith
honno, a chael fy nymuno a phaned te wrth
fynd ar hyd yr Afon Tywi tua Chaerfyrddin,
mewn amser da cyn gadael y trên yn orsaf
Hwlffordd a dal bys Richards am Aberteifi, ac
yr oeddwn adre yn Nhrefdraeth gyda’m rhieni
ganol bore. Ie, Nadolig Llawen oedd hi!

Y Cysgwr i
Aberdaugleddau
R’oeddwn newydd raddio fel doethor yn seremoni
Hydref Prifysgol Cymru yn Aberystwyth, ac wedi
dychwelyd i Lundain i weithio am ychydig
wythnosau cyn y Nadolig.
Roedd wedi bod yn fore prysur yn y swyddfa yn
Victoria Street Llundain, a minnau am fwcio - yn
ystod yr awr ginio - lle ar y trên dros nos o orsaf
Paddington jyst cyn Nadolig 1961. Roedd y Siop
Teithio rhyw hanner can llath i fyny’r stryd tuag at
orsaf Victoria, a heb raid croesi’r ffordd. I mewn i’r
siop ac yn ymuno a diwedd y ciw. Mewn ugain
munud ro’ wn ar y ffrynt ac yn siarad â gwraig
ganol oed, ac yn gofyn am wely ar y slipar dros
nos i “Milford Haven if you please” ar y nos Wener
cyn y Nadolig. “No hope”, meddai “it’s been fully
booked for some time”! Roedd hyn yn dipyn o
sioc, a meddyliais wrth gerdded yn ôl i’r swyddfa,
d’oedd hi ddim wedi ymofyn i weld a oedd yna
ganseliau diweddar? Unwaith yn y swyddfa dyma
fi ar y ffon i adran y Slipars yn Paddington. “Oedd
yna weliau yn sbâr” gofynnais yn betrus. Dyma fi’n
camu’n yn ôl i’r siop a chamau bras, ac yn ymuno
a chiw byr erbyn hyn at yr un wraig. “The sleeper
you told me had been booked for weeks does
have vacancies - I’ve checked with Paddington.
Please book me a berth”! D’oedd hi ddim yn deall
hyn o gwbl meddai - roedd hi wedi methu cael lle
ar y trên hwn rhyw fis yn ol! Stori bert meddyliwn
yn cuddio diogi'r dydd hwnnw. Dyma hi yn ffonio

Gwynne Davies
Beeston
Nottingham
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ardal yn cael ei hyrwyddo mewn llenyddiaeth
deithio, er mai 'Wild Wales' gan George Borrow
ydy eithriad nodedig, wrth gwrs. Mae'n dibynnu
ar eich safbwynt, ond mi allai hyn fod yn fendith
neu drueni. Ar ôl darllen y llyfr hwn, ro'n i'n ysu
am fynd yn ôl er mwyn cerdded ymhlith y
bryniau llym uwchben Tregaron neu yn y
bryncynnau sy'n anwesu'r Llynnoedd Teifi. I
bobl sy'n gwirioni ar Gymru, mae rhywbeth at
ddant pawb yn y llyfr. Mae'r lluniau'n ddigon i
godi awydd ar bobl sy'n ymhyfrydu mewn
golygfeydd a thirweddau trawiadol. Mae pethau
hanesyddol a diwylliannol fel bryngaerau, meini
hirion a hanes cronfeydd dwr Dyffryn Elan.
Gyda llaw, mi ddaeth rhai o'r garreg addurnol a
ddefnyddiwyd ar yr argaeau o swydd Derby.
Ffaith ddiddorol i rywun fel fi sy'n frodor o'r
swydd honno! Mi fydd lleoedd fel Cors Caron,
un o'r cyforgorsydd mawn gorau ym Mhrydain, o
ddiddordeb mawr i naturiaethwyr ac mi fydd y
mynyddoedd a ffurf y dirwedd yn symbylu
daearegwyr a geomorffolegwyr.
Mi ddarllenais i'r llyfr hwn heb gael
gwybodaeth gynhwysfawr o'r ardal, ond trwy
gerdded mynyddoedd Cymru, ro'n i'n gyfarwydd
â lleoedd fel tarddiadau Rheidol, Gwy a Hafren
a lleolodd bendigedig fel Pumlumon, Ystrad
Fflur a Llynnoedd Teifi. Felly, roedd gen i ddigon
o wybodaeth a oedd yn gymorth tra o'n i'n
darllen y llyfr ac yn cyfeiriadu fy hun, fel petai,
ond mi wnaeth yr ysgrifau teimladwy i mi eisiau
ymweld â mwy o leoedd mewn ardal sy wedi
cael ei hesgeuluso gan gymaint o bobl. Mae'n
amser gwneud yn iawn am hynny a pha le gwell
i ddechrau na thrwy ddarllen y llyfr hwn? Mi ges
i nid yn unig bargen pan brynais i 'Elenydd', ond
hefyd ysbrydoliaeth i ddysgu mwy am ran o
Gymru sy'n hawlio peth sylw'n unig. Ac wrth
gwrs, onid ydy hi'n arbennig pan fedrwch chi
ddarllen am Gymru yn yr iaith frodorol?

'Trysor Ar Goll'
Os ydych chi'n debyg i mi, mi brynwch chi nifer
o lyfrau Cymraeg heb eu darllen yn syth. Mewn
geiriau eraill, mi arhosan nhw ar y silff yn hel
llwch. Weithiau mi fyddan nhw'n aros am
flynyddoedd oherwydd diffyg amser neu
ymrwymiadau eraill. Er fy mod i'n teimlo braidd
yn euog o ganlyniad i'w hesgeuluso, yn aml
mae'n bleser i ddod yn ôl atynt yn enwedig y
llyfrau a brynwyd yn y cyfnod pan wnaethoch
chi ddim siarad yr iaith cystal â dych chi rŵan.
Wrth reswm, fydd y siaradwyr iaith gyntaf yn ein
plith ddim yn profi'r anghyfleustra hwnnw! Un
llyfr felly ydy 'Elenydd' a brynais yn Eisteddfod
Dinbych yn 2013. Dim ond tair punt oedd y gost
gan i mi ei brynu ar ddiwedd yr wythnos ac mi
ddes i o hyd iddo mewn 'bargain bin', fel
meddan nhw yn yr iaith fain.
Llyfr gan Anthony Griffiths ydy 'Elenydd Hen
Berfeddwlad Gymreig', ac mi gafodd yr awdur ei
fagu yn Aberystwyth a bu'n gitarydd ym mand
Meic Stevens. Yn ogystal â'r testun, mi dynnodd
o'r lluniau i gyd hefyd. Mae'r llyfr yn trin yr ardal
fynyddig ac anghysbell sy'n cael ei lleoli rhwng
Machynlleth a Llanwrtyd Wells ac Aberystwyth a
Llandrindod Wells. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn
gyfarwydd â lleoedd fel Pumlumon, Ystrad Fflur
cronfeydd dwr Dyffryn Elan ac o bosib, Capel
Soar y Mynydd, ond beth am y llynnoedd
Glaslyn a Bugeilyn? Beth am Ddyffryn Hyddgen
a'r Meini Cyfamod Glyndŵr sy'n cael eu lleoli
yno? Pwy sy wedi ymweld â'r tarddiadau'r tair
afon Rheidol, Gwy a Hafren?
Mae'r awdur yn son am ardal sy ddim wedi
cael y sylw mae'n ei haeddu. Mi arhosais i yn yr
ardal hon ym mis Ebrill eleni ac mi fedra i
gadarnhau ei bod hi'n dawel iawn. Dydy
twristiaid ddim yn heidio yma achos nad ydy'r

Martin Coleman
Clay Cross
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er mwyn eu gosod yn y grŵp priodol. Gall myfyriwr
gael ei symud i fyny neu i lawr y grwpiau ar y
diwrnod cyntaf fel y bo'n briodol. Llynedd, ymunais
â grŵp tri ond sylweddolais na allwn i ymdopi â'r
cyflymder ac felly symudais i lawr i grŵp dau.
Teimlaf bod y ffaith fy mod yn gallu ymdopi yn
gyfforddus yn y grŵp uwch eleni, yn fesur o’r
gwelliant rwyf wedi gwneud yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf.
Mae'r trefnwyr yn pwysleiso i ni geisio siarad
Cymraeg pob amser, ond caniateir Saesneg pan
fyddwn yn dod ar draws anawsterau wrth
gyfathrebu!
Fel llynedd, roedd digwyddiadau cymdeithasol
wedi'u cynllunio ar gyfer y nosweithiau.
Mae'r rhaglen ar gyfer y nosweithiau fel a
ganlyn:
Dydd Llun gemau Cymreig gan gynnwys
scrabble Cymraeg
Dydd Mawrth cymerodd hanesydd lleol ni ar
daith gerdded gyda'r nos o amgylch Llanbedr Pont
Steffan a barhaodd am ddwy awr. Roedd hyn yn
hynod ddiddorol, yn enwedig i mi, gweld cerrig
beddau dros 150 o dlodion yn y fynwent.
Dydd Mercher buom yn ymweld â Llyfrgell
Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Mae hwn yn
adeilad godidog sy'n edrych dros Fae Ceredigion.
Cawsom ein tywys o amgylch gan un o'r
haneswyr. Mae dros chwe miliwn a hanner o
lyfrau, gan gynnwys enghreifftiau Cymreig cynnar
iawn, yn cael eu storio yno. Mae yna hefyd miliwn
a hanner o fapiau a chasgliadau mawr o
baentiadau a lluniau. Ar ôl ein sgwrs
ragarweiniol,cawsom ymweld ag ardaloedd nad
ydynt ar agor i'r cyhoedd cyffredinol. Mae'r llyfrgell
darllen pendant yn ystafell fawr trawiadol, lle mae
heddwch a tawelwch yn teyrnasu.
Dydd Iau buom yn ymweld â phentref
Llanpumsaint, lle 'roeddem yn westeion y côr lleol,
a ddiddanodd ni gyda noson o ganu, dawnsio a
bwyta fel pe bawn yn frenhinoedd. Gwyn, ein
tiwtor, oedd y côr-feistr. Noson cofiadwy iawn.Yn
ystod yr wythnos, dosbarthodd Gwyn ein taflenni
gwaith cartref. Mae rhain yn ffurfio sail 50% o'n
marciau terfynol. Roedd y 50% arall yn seiliedig ar
asesiadau Gwyn. Rhain yn seiliedig ar ein
cyfraniad unigol i'r grŵp, ein cyflenwad heb baratoi
o tri munud yn y Gymraeg, ar bwnc a roddwyd gan
Gwyn. Roedd fy mhynciau i yn cynnwys 'fy nheulu
a beth yr wyf yn hoffi ei wneud yn fy amser sbâr'.
Dydd Gwener gorffennodd y gwersi am dri o'r
gloch.Gofynnwyd i ni gyd ymgynnull yn Hen
Neuadd y coleg i wrando ar anerchiad gan yr athro
ar astudiaethau iaith ac wedyn i dderbyn ein
tystysgrifau ganddi. Gadawsom tua 04:00pm.
Fe wnes i wir fwynhau'r cwrs eleni; credaf yn fwy
na llynedd. Yn y grŵp, roeddem i gyd yn
ymddangos ein bod ar yr un lefel. Gweithiodd
Gwyn ni’n galetach wrth i'r wythnos fynd ymlaen,
ond roeddem i gyd wedi ymdopi. Mae'n

Cwrs Iaith
Gymraeg
Rwyf wedi bod yn astudio Cymraeg gyda
Peterborough U3A am tua 4 blynedd. Rhoddodd
hyn yr hyder i mi wella fy sgiliau drwy wneud cais
i fynychu cyrsiau preswyl yng Nghymru. Ym mis
Gorffennaf 2015 a 2016, mynychais gwrs iaith
Cymraeg yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol
Cymru, Llanbedr Pont Steffan.
Mae Llanbedr Pont Steffan yn ganolfan
fasnachol lleol brysur, a leolir yn ne Ceredigion
ac mae yn darparu gwasanaethau ar gyfer ardal
eang. Mae ei phrifysgol wedi ei sylfaenu drwy
Siarter Frenhinol yn 1822. Campws coleg
Prifysgol Llanbedr Pont Steffan, nawr yn rhan o
Brifysgol y Drindod Dewi Sant, yw y coleg hynaf
sydd wedi ei sefydlu yng Nghymru.

Adeilad gwreiddiol coleg Llambed
Mae neuaddau preswyl myfyrwyr y coleg ar
safle y Drindod gyda chyfleusterau en-suite a
rhyngrwyd. Hefyd, mae gan fyfyrwyr hawl
defnyddio llyfrgell y coleg a gwasanaethau
technegol.
Llynedd, roedd pum grŵp, yn amrywio o
ddysgwyr newydd i siaradwyr rhugl sy'n dymuno i
fanwl gyweirio eu sgiliau iaith. Eleni, ‘roeddwn yn
grŵp 3 fel gwellhäwr. Roedd ein tiwtor, Gwyn, yn
frwdfrydig, addysgiadol ac yn ddyn hawdd mynd
ato. ‘Roedd y gwersi yn cychwyn am 9.30am ac
yn parhau tan 4.30pm. Ar y bore cyntaf,
cyflwynwyd llyfr gwaith i ni a cefais e’n
ddefnyddiol iawn i gael golwg drwyddo cyn pob
tiwtorial. Roedd tri ar ddeg ohonom yn y grŵp,
saith o wragedd a chwech o ddynion sy'n
cynnwys chwech o athrawon, dau gyfreithwr ac
un meddyg, ar gweddill wedi ymddeol. Roedd fy
holl gydweithwyr yn ymddangos yn frwdfrydig
iawn ac yn fwy gwybodus na fi! Deuthum i'r
casgliad bod y grŵp yn gweithredu yn effeithlon
ac yn dda oherwydd ein bod i gyd â diddordeb
cyffredin yn yr hyn ydym yn ei wneud. Hyn hefyd
oedd fy mhrofiad yn 2015.
Wrth gwneud cais am y cwrs, gofynnir i’r
ymgeisydd pa lefel mae ef neu hi wedi cyrraedd
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wirioneddol braf i gamu yn ôl i rôl myfyriwr. Mae'r
campws ei hun yn gryno iawn, ond yn heddychlon.
Mae un hefyd yn teimlo traddodiad y lle. Rwyf
wedi cael ymgodiad wrth fod yn bresennol eleni a
byddaf yn ceisio gweithio yn galetach ar fy
Nghymraeg eleni. Os bydd popeth yn iawn, byddaf
yn mynychu eto y flwyddyn nesaf.

Rhyfel Byd 1914 - 1918

Malcolm Sadler
Materion Cymreig
U3A Peterborough

Diwedd Mis Mai a dechrau Mehefin bu'r wraig a
minnau ar daith yng Ngwlad Belg a'r Iseldiroedd
efo Côr Meibion Carlton (Nottingham). Cefais y
fraint o ganu yn y côr yn seremoni Y Galwad
Olaf ym Mhorth Menin yn nhref Leper ( Ypres yn
Ffrangeg). Mae'r seremoni hon yn cael ei chynnal
bob noswaith o'r flwyddyn am wyth o'r gloch. Un
o'r ddwy gân fuom yn canu oedd trefniant o'r
gerdd Saesneg adnabyddus "In Flanders Fields".
Profiad iasol a bythgofiadwy! Dinistriwyd tref
hynafol Ypres i'w sail yn ystod y rhyfel byd
gyntaf. Ond yn y cyfnod ar ôl y rhyfel cafodd ei
hailadeiladu, mor belled ag oedd yn bosibl yn ôl
cynllun a ffurf yr hen dref. Aethom hefyd i ymweld
â'r fynwent filwrol yn Tyne Cot tua naw cilomedr
o'r dref. Mae agos i ddeuddeg mil o filwyr yn
gorwedd yn y fynwent hon. Mae rhyw wyth mil o'r
cerrig beddau yn ddienw ac mae'r rheini yn dwyn
yr ysgrifiad "Known Unto God" neu rywbeth
tebyg.
Fel y gwyddys bu brwydro ofnadwy yn ardal
Ypres yn y rhyfel yn enwedig yn yr Ypres
Salient, sef yr ymwthiad gan y milwyr Prydeinig
a'u cyd-filwyr yn erbyn ymosodiad y gelyn.
'Roedd gweld y miloedd ar filoedd o'r cerrig
beddau yn cadarnhau'r teimlad o wastraff a
thristwch rhyfel. Gyda llaw wrth gerdded rhwng y
rhesi daethom ar draws ychydig nifer o feddau ac
ysgrifau Cymraeg arnynt.
Rwy'n cofio fy nhad-cu yn dweud hanes trist
am ŵr a gwraig, cymdogion iddo, yn byw ar fferm
gyfagos ystod y rhyfel. Roedd eu mab yn y
fyddin yn ardal y Somme a daeth brysneges oddi
wrth yr awdurdodau yn cynnwys y geiriau "
regret to inform your son Private ***** fatally
wounded on **** " (dyddiad). Ond am mae
Cymraeg oedd eu mamiaith a'u Saesneg braidd
yn fratiog, er iddynt ddeall y gair wounded
roeddent wedi camddeall ystyr y gair fatally;
mae'n debyg credasant mae rhywbeth tebyg i
slightly oedd yr ystyr; ac meddai'r fam wrth un o'r
cymdogion "Gobeithio fod ei gyflwr ddim rhy
ddifrifol ac fe ddaw adre i wella hebddo fo'n hir".

ABERFAN 1966
Ar yr unfed ar hugain mis Hydref 1966, roedd
trychineb ofnadwy yn Aberfan yn Ne Cymru.
Lithrodd domen gwastraf ar ben ysgol y pentref.
Gaeth un deg wyth o athrawon a chant un deg
chwech o blant eu lladd. Ar y pryd bues i
fyfyrwraig yn Aberystwyth.
Aberfan
Wyt ti wedi gweld fy mhentre’
yn nythu yn y cwm?
Cadwa’r tai’n agos
eu hanes ers talwm.
Mae’r ddraig goch ar y faner,
a’r defaid ar y bryn
yn cuddio mwy na dagrau
o’r waelod calon lan.
Mae’r barcud coch yn crio,
yn galw ar Ddewi Sant
a mae’r glaw yn bwrw’n feddal
y beddau bach ein plant.
Wyt ti wedi gweld fy ngartre
yn wylo yn y cwm?
Cadwa pawb yn agos
eu hanes ers talwm.

Glen Mulliner
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Rhai diarhebion ac
idiomau Cymraeg

Peth trist wedyn oedd esbonio i'r rhieni gwir ystyr
y frysneges.
Wrth edrych ar y rhestri enwau ar Borth Menin
ac ar y cofadail ym Mynwent Tyne Cot cofiais
ddarllen yn un o fy llyfrau, gerdd bwerus gan Alan
Llwyd
am y Rhyfel Mawr yn dwyn y teitl
"Ystyriwch" ac wedi dod adref chwiliais amdani, ac
felly i gloi dyma 'r pennill cyntaf o'r gerdd:Ystyriwch yr ystadegau
degau o laddedigion
i feddu dim ond troedfedd o dir
cyn colli'r troedfedd o dir drachefn yr un
dydd,
degau o laddedigion
eraill i adfer y troedfedd
o dir a hawliwyd yn ôl gan y gelyn;
ugeiniau o farwolaethau i feddiannu rhyw
lathen,
cannoedd ar gannoedd o gyrff
i ennill dim ond milltir.

Adar o’r unlliw, hedant i’r unlle - birds of the
same colour fly to the same place.
Ail y fam fydd y ferch - the daughter will be
similar to the mother.
Angel pen ffordd, diawl pen pentân - an angel
on the road and a devil on the hearth.
Anodd tynnu cast o hen geffyl - it’s hard to rid
an old horse of a bad habit.
Brawd mogi yw tagu - choking is the brother
of suffocating.
Cenedl heb iaith, cenedl heb galon - a nation
without a language is a nation without a heart
Codi pais ar ôl piso — to cry over spilt milk
Dyfal donc a dyr y garreg - persistent blows
shatter the stone.
Does dim mwg heb dân - there’s no smoke
without fire.
Eira mân, eira mawr - fine snow will mean a
heavy snowfall.
Ffôl pawb ar brydiau - all are foolish sometimes.
Fel piso dryw yn y môr - a drop in the ocean.
Ffitio’r gwadn fel y bo’r troed – to cut one’s
coat according to the cloth.
Gollwng y gath o’r cwdyn - to let the cat out of
the bag / spill the beans.
Gosod y bai wrth ei drws - to lay the blame at
her door.
Gweithio fel lladd nadroedd - to work
feverishly.
Gwell hwyr na hwyrach - better late than never.
Gwneud môr a mynydd ohoni - to make a
mountain out of a molehill.
Gwyn y gwêl y frân ei chyw(ion) - the crow
sees its young as white.
Heb flewyn ar ei thafod - to tell the truth.
Hir ei dafod, byr ei wybod - long in tongue,
short in knowledge.
I bedwar gwynt y nefoedd - scattered in all
directions.
I’r pant y rhed y dŵr the water runs to the
hollow (ie the rich get richer).
Mae gan foch bach glustiau mawr - Little pigs
have big ears (ie children listen to everything).
Mae llawer ffordd o gael Wil i’w wely - there
are many ways to get Wil to bed (ie there are
many ways to get someone to do something).

Howell Price
Nottingham
Geirfa
Yr Iseldiroedd > Netherlands; Y Galwad Olaf > The
Last Post; ail-adeiladu > rebuild; mynwent filwrol >
military cemetery; brysneges > telegram; Tadcu >
grandfather (yn y de, Taid yn y gogledd); cofadail >
monument; ystyriwch yr ystadegau > consider the
statistics; lladdedigion > killings. adfer > reclaim.

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
Rhaglen 2016 – 2017
Tŷ Cwrdd Y Crynwyr, Derby
9.30 -12.30
Gweithdy Cymraeg
Sadwrn 8-10-16
Ysgol Undydd Cymraeg Derby
9.30 - 3.30 Sadwrn 29-10-16
Gweithdy Cymraeg
Sadwrn19-11-16
Gweithdy Cymraeg
Sadwrn 10-12-16
Dyddiadau 2017 i’w cyhoeddi
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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bwyty yn addas ac yn ddigon tawel i ni fedru
sgwrsio, chwarae gemau a chanu heb neb yn
torri ar ein draws. Yn wastad ar ôl un o fy
nheithiau dw i’n rhoi anrheg o botel o Gwrw
Cymreig gwahanol iddyn nhw. Wrth gwrs maen
nhw yn ddwli ar botel o gwrw sydd o gynnyrch
fragdai Gymraeg bob tro.
Mae’r Cymry Cymraeg ein grŵp ni’n dod o bob
cwr o’r Wlad. Dyna rhai o drefi sydd yn cael ei
chynrychioli.
Pen
y
Cae
(
ger
Rhosllannerchrugog), Llanelli, Abertawe, Ynys
Môn, Trefriw, Nant Peris, Sir Gar, Caernarfon,
Tredegar, y Bala ac Aberystwyth. Felly mae’n
wych i wrando ar dafod leisiau wahanol rannau o
Gymry. Rydyn ni fel dysgwyr, yn hel o ddwyrain
Lloegr fel rheol ond eithriad ydy ein ffrind
Eugene, dyn ifanc o Fwlgaria!
Wel
dipyn o waith a dychymyg ydy’r
cymwynasau angenrheidiol tu ôl i bob cyfarfod
llwyddiannus. Yn aml dw i’n yn crafu ‘mhen i am
syniadau newydd o gemau iaith neu bynciau
drafod i ddefnyddio i bob cyfarfod yn wastad. Ar
ôl dipyn o amser dwi wedi cael rhywfaint o
brofiad sut i drefnu cyfarfod. Weithiau wrth gwrs,
does dim angen meddwl am ddeunydd newydd
oherwydd bodlonrwydd y grŵp i gymryd rhan a
chyfranogi i’r sgwrs sy’n dilyn.
Mae’r holl waith o redeg y ddau grŵp yn un
bleserus go iawn. Gyda’r amser rydyn ni wedi
ffurfio cyfeillgarwch clos a barhaus. Rydyn ni i
gyd yn caru’r iaith ac yn awchus i ddysgu,
hyrwyddo a rhannu’r Iaith fendigedig hon.

Cymraeg yn Norfolk
a Chaergrawnt
Braint yw hi i sgwennu erthygl fach i’r ‘Llais’ eto.
Fel rhai ohonoch chi’n gwybod mae nifer da o
grwpiau Cymraeg wedi cael ei ffurfio yn ddiweddar
dros Loegr. Mae’r prif amcan ydy rhoi cyfle i
ddysgwyr a Chymry alltud cymdeithasu gyda'i
gilydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mi ges i’r
ysbrydoliaeth i ddechrau’r grŵp Norfolk yn ôl yn
2013 ac o achos i'r llwyddiant hwn, dechreuais i
grŵp arall yng Nghaergrawnt dwy flynedd
hwyrach. Wel mae’r ddau grŵp yn dal i flodeuo ac
yn atynnu aelodau newydd.
Mae’r grŵp Norfolk sydd yn cwrdd mewn gwesty
yn Dereham yn gynnwys mwy na hugain o Gymry
Cymraeg a dysgwyr. Dw i’n wastad yn croesawu
mwy na ddeg i bob cyfarfod. Roedd ‘na 14 ohonon
ni ym mis Gorffennaf er enghraifft. Nifer da yn dod
o’r Gymdeithas Cymraeg Norwich ac yn
ddiweddar mae’r Gymdeithas wedi estyn croeso i
ni sydd yn Gymry o’r galon a dim o enedigaeth, i
ddyfod yn aelodau llawn y Gymdeithas. Maen
nhw wedi bod yn ffyddlon iawn i’n cyfarfodydd ni
ac yn estyn gwahoddiadau i’w gweithgareddau yn
wastad. Dim ond wythnos yn ôl gawson ni
wahoddiad i’r Noson o Ganu i gartref Ceinwen.
Roedd ei thŷ hi llawn dop o Gymry o bob cwr o’r
wlad yn cymdeithasu trwy gerddoriaeth, canu a
sgwrs ddiddorol.
Rydyn ni’n ddiolchgar fel grŵp i’r Gwesty ‘ The
King’s head’ yn East Dereham, lle dan ni’n
cyfarfod bob mis. Maen nhw wedi caniatáu i ni
ddefnyddio eu bwyty i gynnal y Cyfarfod. Mae’r

John Maynard Archer
Trefnydd
Grwpiau East Dereham a Chaergrawnt
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Newyddion
Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg

Ydy'r strategaeth iaith yn gweithio?
Mae ffigyrau sy'n dangos bod nifer o siaradwyr
Cymraeg
sefydliadau
cyhoeddus
yng
Ngheredigion wedi gostwng ers 2015 wedi codi
cwestiynau am strategaeth hybu'r Gymraeg
Ceredigion.
Mewn llythyr at Brif Weithredwr ac Arweinydd
Cyngor Ceredigion mae Cymdeithas yr Iaith yn
nodi nifer o bethau sydd ar goll o'r strategaeth
gan fod pwyslais ar gynnal yr hyn sy'n digwydd
eisoes yn hytrach na datblygu ac adeiladu.

Ymgyrchwyr yn croesawu
cadarnhad o ddileu cymhwyster
ail iaith cyn 2021
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu
cyhoeddiad Alun Davies y bydd cymwysterau
Cymraeg "ail iaith" yn cael eu dileu erbyn 2021,
gan sefydlu un cymhwyster cyfun yn ei le. Gan
ymateb i gwestiwn gan Siân Gwenllïan AC ddoe,
dywedodd y gweinidog dros y Gymraeg y byddai
"cyfnod pontio" yn arwain at "ddisodli" Cymraeg ail
iaith yn 2021.
Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp
Addysg Cymdeithas yr Iaith:
"Ry'n ni'n croesawu'r cyhoeddiad pwysig yma.
Nawr mae angen buddsoddiad teilwng o
adnoddau, a rhaglenni hyfforddiant cynhwysfawr,
er mwyn symud yn effeithiol i drefn newydd, ble
mae'r Gymraeg yn un pwnc i bawb. Wrth gwrs,
byddwn ni'n cadw llygad barcud ar y Llywodraeth,
mae'n holl-bwysig bod cadw at yr amserlen o
ddileu'r cymwysterau methedig hyn erbyn 2021.
Ond mae ymrwymiad cadarn gan Alun Davies, ac
wrth groesawu hynny, byddwn yn ymatal rhag
weithredu uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth
Cymru
a
Chymwysterau
Cymru.
Gyda'r
ymrwymiad yma fel sail, byddwn yn cyfarfod ac yn
llythyru er mwyn dwyn y maen i'r wal.
"Hoffwn ddiolch i'r cannoedd o bobl sydd wedi
cefnogi'r ymgyrch yma, trwy ddod i ralïau,
gweithredu uniongyrchol, llofnodi deisebau, a
chefnogi'n ariannol. Nid yw'r ymgyrch ar ben – y
cam nesaf yw ein rali flynyddol yn galw am addysg
Gymraeg i bawb, ddydd Sadwrn nesaf yn
Llangefni. Byddwn yn parhau i weithio, a bydd dal
angen eich cefnogaeth, nes bod pob person ifanc
yng Nghymru yn gadael yr ysgol yn gallu'r
Gymraeg."

Ymysg argymhellion y Gymdeithas mae galw
bod:

Holl sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau
Lleol Ceredigion yn sicrhau fod sgiliau yn yr
iaith Gymraeg yn orfodol ar gyfer eu holl
swyddi gan nodi sut mae'r holl sefydliadau
yn mynd i hybu a chefnogi eu gweithwyr i
ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle

Cynnwys y sector breifat a masnachol yn y
Strategaeth er mwyn i'r Gymraeg fod yn
weledol ar y stryd fawr ac yn adlewyrchu
Cymreictod Ceredigion.

Cefnogi siaradwyr Cymraeg a datblygu
sgiliau Cymraeg gweithwyr sydd wedi eu
hyfforddi mewn meysydd arbenigol er
mwyn eu galluogi i ddychwelyd neu aros
yng Ngheredigion i weithio
Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas yn
lleol: "Cwympo mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg
ac os yw'r Cyngor Sir a sefydliadau cyhoeddus
eraill eisiau atal hynny mae angen strategaeth
flaengar sydd yn mynd i'r afael â phroblemau fel
allfudo. Yn fwy na hynny faint o bobl sydd yn
gwybod fod y strategaeth hon yn bod? Pam na
fyddai'r Cyngor wedi manteisio ar yr holl grwpiau
a mudiadau cymunedol sydd yng Ngheredigion
er mwyn i bawb chwarae rhan? Yr un yw'n
dyhead yn y pen draw."
Lluniwyd y Strategaeth Hybu gan Grŵp
Gweithredol Bwrdd Gwasanaethau Lleol Bwrdd
Gwasanaethau Lleol yn unol â Safonau'r
Gymraeg.
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Derby – bore Sadwrn, 9.30 to 12.30, The
Friends Meeting House, St Helen’s St,
Derby, gwelir dyddiadau ar safle we DWLC
Dorridge - ail nos Lun bob mis, 7.30 y nos,
The Forest Hotel, Dorridge
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,
Gloucester
Leeds – 4ydd dydd Sadwrn bob mis, hanner
dydd, Brewery Tap, Leeds
Manceinion – 3ydd Dydd Sadwrn bob mis,
10.30 y bore, Manchester Art Gallery Café,
Mosely St, M2 3JL
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 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
Oswestry – 3ydd nos Fawrth y mis, 7.00 y
nos, The Cross Guns Pub, Pant, Oswestry
Sheffield - 2ail Dydd Sadwrn y mis, 1.00 y
prynhawn, Hagglers Café, Queens Rd, S2
4DU
Solihull – 4ydd Sadwrn y mis, 10.00 y bore,
Assembly Rooms (Wetherspoons Bar )
Suffolk – gwelir safel we SSIW
Sussex/Hants/Surrey (CACEN group)
1-4pm, Lewes, East Sussex, Gwelir SSIW
am fanylion
Winchester - Bob yn ail nos Iau 7.00 y nos,
The Cart and Horses, in London Rd, Kings
Worthy, Winchester, SO23 7QN

Grwpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr
Basingstoke Welsh Learners
www.cymraegbasingstoke.blogspot.com
Belper Welsh Class 07767260514
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
07767260514
Cylch Siarad Llundain
www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylchsiarad
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/clwbsiarad-preston-welsh-club/
Sheffield U3A
SSIW Cyfarfodydd wythnosol
Brighton – Nos Lun, 8:30 y nos, The Black
Lion, Patcham, Brighton
Great Malvern – Dydd Iau, 12.30 to 2 y
prynhawn, Great Malvern Library Café
Lerpwl – Nos Lun, 7.30 y nos, Canolfan Cymry
Lerpwl, Auckland Rd, L18 0HX
Rydychen - Nos Fawrth , 5.30 y nos, Jericho
Café (i lawr y grisiau), Walton St
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

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
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