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Newyddion

MAE’R gwanwyn yn cyrraedd o’r diwedd ac mae
gennyn ni nifer o weithgareddau newydd ar y gweill
megis teithiau cerdded a darlith gan awdur o Gymru
sef Angharad Price ym Mis Mehefin. Mi fydd y
dosbarth wythnosol yn parhau yn Belper, a hefyd
cyfarfodydd y cylch dysgwyr yn Derby. Yn fisol mae 'na
gyfle da i ymarfer siarad yn Nottingham efo’r Bore Coffi
Popeth Yn Gymraeg. Yn Derby mae’r gweithdy misol
yn mynd ymlaen tan fis Mehefin, wedyn dyn ni’n
cymryd seibiant dros yr haf cyn ailddechrau efo’r Ysgol
Undydd ar Sadwrn y cyntaf o Fedi.
Os oes unrhyw beth eraill yn digwydd yn yr ardal yr
ydyn ni’n obeithiol bydd darllenwyr yn rhoi gwybodaeth
i ni!
Mae S4C wedi newid tipyn bach yn ddiweddar efo
diflaniad yr hen raglenni Wedi 3 ac Wedi 7. Yn ôl barn
nifer o bobl dydy’r rhaglenni newydd sy wedi dod yn
ei le (Pnawn Da a Heno) dim hanner cystal, ac mae’r
toriadau ariannol sy wedi cael ei gorfodi ar S4C gan
lywodraeth San Steffan yn ddigon amlwg wrth edrych
at safon amserlen newydd S4C. Er dweud hynny
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mae’na raglen newydd sy’n apelio at
ddysgwyr sef Hwb efo’r gyflwynwraig
Nia Parry. Hyd yn hyn mae’r rhaglen
hon yn ddigon derbyniol.
Roedd gwasanaeth Coffa teilwng i’n
diweddar aelod Siriol Colley yn Eglwys
blwyf Bramcote ym mis Chwefror ac
roedd hi’n braf cael gweld yr Eglwys yn
llawn efo gymaint o’i hen ffrindiau ac
aelodau o’ theulu.
Hoffwn i ddymuno gwellhad buan i
Feti Potter sy wedi bod yn wael yn
ddiweddar. Mae Beti wedi bod yn
gefnogol iawn i’n hysgolion Undydd
Cymraeg dros y blynyddoedd.
Ac yn olaf,
i rai ohonoch sy’n
syrffio’r ‘we’ paid ag anghofio ein safle
Facebook ni sef Menter Iaith Lloegr,
mae angen cymaint o aelodau sy’n
bosib er mwyn hwyluso’r gwaith o
drefnu digwyddiadau a lledaenu
gwybodaeth am weithgareddau
Cymraeg yn y canolbarth.
JPS

Taith i’r gorllewin
YN rhifyn diwedda'r Llais y Derwent,
ysgrifennais am fy nhaith i Dresaith
yng Ngheredigion. Bydd rhai ohonoch
chi'n cofio i mi fynd yno er mwyn
mynychu'r cwrs iaith Gymraeg a
drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith. Ym
mis Chwefror eleni, ymwelais fy
nghyfaill ym Merthyr Tudful sy'n
gweithio fel cynrychiolydd dros y
Gymdeithas yn yr ardal dde.
Arhosais gyda fe, a'i bartner a'u tri
phlentyn ifanc nhw. Wrth gwrs, mae'r
plant yn ddwyieithog a chyfnewidion
nhw eiriau a brawddegau yn

Gymraeg a’r Saesneg heb anhawster. Roedd
hyn yn dda i weld yn ogystal â bod yn bwysig
ynglŷn â dyfodol yr iaith Gymraeg.
Yn ystod fy ymweliad, treulion ni ddwy
noson yn nhafarnau’r Merthyr. Roedd y rhain
yn gyfleoedd da ymarfer fy Nghymraeg ac yn
gwrando ar siaradwyr Cymraeg. Hefyd,
treulion ni fore yn yr Amgueddfa Cyfartha ym
Merthyr. Mae casgliad diddorol yr arteffactau
o'r Oes Efydd a'r Chwyldro Diwydiannol.
Yma, Byddwch chi'n ffeindio'r chwiban ager
cyntaf, y blwch pleidleisio cyntaf, yn ogystal
ag oriel ardderchog sy'n cynnwys
amrywiaeth o gelfyddyd a lluniau.
Roedd yr uchafbwynt yr ymweliad i'r
Guildhall yn Abertawe. Roedden ni yn
gynulleidfa'r rhaglen deledu Pawb a'i Farn.
Cafodd y rhaglen ei darlledu'n fyw'r noson
'na, felly roeddwn i'n teimlo'n nerfus iawn! Yn
y diwedd, aeth popeth yn iawn. Phew! Cyn i'r
ffilmio'n dechrau, cyfarfodais a chyflwynwr y
rhaglen, Dewi Llwyd.
Drannoeth, gyrrais yn ôl cartref, trwy gefn
gwlad hyfryd Sir Trefynwy a heibio swmp
trechol yr Ysgyryd Fawr ger Y Fenni. Stopiais
y car er mwyn edrych ar Y Fal yn y pellter.
Sylweddolais fod y daith 'ma oedd yn
drosodd. Roeddwn i'n drist am funud, ond
meddyliais am y daith nesa i Gymru. Tan y
tro nesa....

(ger canol y dref) o 10 o’r gloch tan hanner
dydd. Mae’na groeso i ddysgwyr a Chymry
Cymraeg.

Gweithdy Cymraeg Misol
Bore Dydd Sadwrn
Tŷ Cwrdd y Crynwyr,
Stryd Sant Helen, Derby
9.30yb tan hanner dydd.
Tiwtor Elin Merriman.
Dydd Sadwrn 21 Ebrill
Dydd Sadwrn 5 Mai
Dydd Sadwrn 9 Mehefin

Dosbarth Cymraeg Belper,
yn cyfarfod bob nos Iau, 7.30pm

yng Nghanolfan Cymunedol Strutt,
Derby Road, Belper
efo tiwtor Elin Merriman

Ysgol Undydd
Cymraeg 2012

Yn addas i ddechreuwyr, canolradd, profiadol
a Chymry Cymraeg. Eleni mi fydd y
digwyddiad yn cynnwys y gwrs ‘Cyflwyniad
i’r Celtiaid’ ar gyfer pobl profiadol a Chymry
Cymraeg efo’r tiwtor Siôn Aled

Martin Coleman

Dydd Sadwrn 1 o Fedi. 9.30am—3.30pm
Canolfan Cymunedol Chester Green, Derby
₤15 pris llawn ₤12 pris gostyngedig
Cysylltwch â’r wefan
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

Bore Coffi
Popeth yn Gymraeg

Digwyddiadau
i ddysgwyr 2012

Mae’r Bore Coffi yn cael ei drefnu yn fisol
gan Gymdeithas Nottingham ar gyfer Cymry
Cymraeg a dysgwyr. Mae manylion ar gael
oddi wrth Gwynne Davies trwy ffonio
Gwynne Davies ar 0115 925 9613

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
Mae’r Cylch yn cyfarfod bob bore dydd
Mawrth yn ystod amser tymor yn Nhŷ
Cwrdd y Crynwyr, St Helens Street, Derby
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gadawodd innai i gadw trefn ar y plant hynaf
a'u rheoli a gofalu amdanynt cystal a gallwn, a
minnau ddim ond yn ddeg oed! Felly rown yn
brifathro, fel petai, yn ifanc ofnadwy. Heb
lawer o lwyddiant rwy'n ofni.
Roedd gan fy nhad y consesiwn i werthu
llaeth i'r ysgol ac am rhyw bedair blynedd
byddai fy mrawd Eirwyn a finne yn cario'r
llaeth mewn dwy 'stên i'r ysgol. Llaeth yn
union o'r gwartheg (neu'r da fel fyddwn yn
dweud), heb ei drin mewn unryw ffordd
heblaw ei oeri gan y cooler. Yn anffodus, er
mae cynnyrchu llaeth oedd bywoliaeth fy nhad
nid wyf erioed wedi bod yn hoff o yfed llaeth.
Rwy'n cofio un bore wrth i mi ddringo dros
sticil ar waelod Cae 'Sgubor ger Banc y Trapp
ar fy ffordd i'r ysgol daeth y clawr bant a
chollais fy ngalwn i gyd. Roeddwn yn crynnu
gan ofn wrth fynd mewn i'r ysgol yn ddi-laeth
ond ches i ddim cam. Roedd Mr Thomas yn
oddefgar y bore hwnnw.
Peth trist oedd gyrry heibio'r hen ysgol
llynnedd a 'styried fod y lleisiau ar yr iard wedi
tewi, a'r adeilad yn wag. Dros ganmlynedd o
ddysgu darllen, dysgu sgrifennu a dysgu byw
yn llifo gyda'r afon Cennen gerllaw i
ebargofiant. Wrth edrych yn ôl roeddem i gyd
yn byw "Yn nheyrnas diniweidrwydd" os gai
fenthyg geiriau y bardd Rhydwen Williams er
'falle fy mod yn edrych drwy sbectol
rhosynnaidd. Dyddiau dedwydd. Ble'r aeth y
blynyddoedd?

Ysgol Trap

AR achysur cau ysgol gynradd Trap, pentre
bach gwledig yn Sir Gaerfyrddin, rhyw bum
mlynedd yn ôl sgrifennais ychydig o f'atgofion
o'r ysgol i'w darllen gan y chwe' disgybl
diwethaf yn yr ysgol, ac hefyd ar gyfer
ymwelwyr i'r Dydd Agored a gynhaliwyd yn
union cyn i'r ysgol gau. Dyma ychydig friwsion
o'r darn hynny wedi eu lloffa o ysgrif llawer
hirach; gobeithio fyddant o ddiddordeb i
ddarllenwyr Llais y Dderwent i ddangos fel yr
oedd hi ers talwm yn y pedwar degau a'r
pumdegau cynnar mewn ysgol fach Gymreig
nepell o Landeilo.
Ben Tomos, dyn o Sir Geredigion yn
wreiddiol, oedd y prifathro. Cymeriad cryf, na
oddefai llawer o ddrygioni oddiwrth y plant.
Dim ond dau ddosbarth oedd yn yr ysgol, un
i'r babanod ac un i'r lleill. Miss Davies oedd
athrawes y babanod ac yr oedd yn fenyw ffein
a charedig iawn.
Rwy'n cofio bob blwyddyn byddai'r
Arglwyddes Dinefwr yn dod i rhoi gwobrau i
rhai o'r plant ac orens i bob plentyn.
Cyrhaeddai mewn car mawr a chauffeur yn
gwisgo menyg gwynion wrth yr olwyn. I ni,
blant o'r wlad, roedd gweld menyg gwynion ar
ddyn yn beth od ofnadwy ac yn chwerthinllyd.
Rhaid dweud fan hyn roedd y Lady Dynevor
yn ddynes foneddig iawn yn ôl pob hanes. Ar
y pryd roedd teulu y Dynevors yn berchen ar
llawer o ffermydd yn yr ardal. Ond oherwydd y
trethi a dalwyd ar farwolaethau'r arglwyddi
erbyn hyn mae'r stâd wedi ei dirywio a
disgynyddion y teulu yn byw yn Llundain.
Atgof arall oedd gweld van yn dod a parcio ar
yr heol tu allan i'r ysgol a peiriant cynhyrchu
trydan ynddi. Rhedwyd gwifren o'r van i'r ysgol
er mwyn dangos ffilmiau. Digwyddai hyn rhyw
ddwywaith y flwyddyn. Doedd dim trydan yn yr
ysgol fel rheol. Doedd dim phôn o unryw fath
hefyd, heb sôn am phôn symudol. Rwy'n cofio
os byddai rhyw neges bwysig gan Mr Thomas
i anfon dros y ffôn, byddai'n cerdded lawr i'r
ciosg yn y pentre, a mwy nag unwaith

( N.B. mae na dreigliadau yn y geiriau wedi eu
tanllinellu. Beth yw'r geiriau gwreiddiol tybed?
e.e. gynradd > cynradd; Gaerfyrddin >
Caerfyrddin (ac yn y blaen). Dyna chi tipyn
bach o waith cartref!)
Howell Price
Nottingham
Geirfa.
atgofion = memories; disgybl = pupil; ymwelwyr =
visitors; dydd agored = open day; lloffa = glean;
menyg = lluosog maneg (glove); disgynyddion =
descendants; ystên = pitcher neu can (i gario
llaeth), llifo = flow ( gall fynegu to saw hefyd, ysticil
neu 'sticil gair tafodieithol = stile; goddefgar =
lenient; ebar gofiant = oblivion ; diniweidrwydd =
innocence; yn wreiddiol = originally; trethi (fan hyn)
= death duties; wedi tewi = silenced; daeth y clawr
bant = the lid came off; teyrnas = kingdom.
Drygioni = mischief, chwerthinllyd = laughable.
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Siart bywyd
Andrew Lowden

Ym 1969 es i i Lundain i weithio fel golygydd
cynhorthwy ffilm i'r BBC yn Ealing ac yn
Sherherd's Bush ( Llwyn y Bugail?), le
gweithiais i ar raglenni fel Doctor Who, Dixon
o Dock green a Phedwar awr ar hugain.
Priodas i Glem ym 1970 ar ôl iddi hi orffen ei
chwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedyn ar
ôl gweithio am ddwy flynedd ym Manceinion,
ces i swydd fel golygydd ffilm yn Pebble Mill
ym 1976, a gweithiais i yna am chwe blynedd
cyn i mi weithio i Deledu Central, yn gyntaf
ym Mirmingham ac wedyn yn Nottingham.
Yna golygais i raglenni ffeithiol / dogfennol fel
rhaglenni gyda Simon Rattle a'r Gerddorfa
Symffonig Birmingham, a dramâu fel
Chaucer gyda Clive Owen, a Peak Practice
gyda Kevin Whateley, Amanda Burton a
Simon Shepherd. Achos o Peak Practice
daethon ni i fyw yma yn Belper deunaw
blynedd yn ol.
Mae dwy ferch gyda ni; Stephanie a
Ffrances, a dyn nhw'n byw ger Belper gyda'u
teuluoedd nhw.
Ar ol i fi adael Teledu Central, gweithiais i ar
fy mhen fy hunan ar raglenni fel Casualty a
Holby City.
Nawr, dylwn i wedi ymddeol ond dw i'n
golygu'r rhaglen Doctors o hyd i'r BBC ym
Mirmingham o bryd i bryd. Ers dwy flynedd
dw i'n dysgu'r Gymraeg o ddifri. Mae hi'n
anodd iawn ond yn ddiddorol.

CES i fy ngeni yn Lincoln yn 1956. Ro’n i’n
byw gyda fy nheulu yn gartref yn nhiroedd
ysbyty! Yn gyntaf, es i Ysgol Monks Road,
ac wedyn, es i i Ysgol Ramadeg Lincoln.
Nesaf, achos dw i wastad wedi licio trenau,
dechreuais i weithio i British Rail. Dw i wedi
gweithio gyda threnau o 1973 tan rŵan. Dw i
wedi gweithio gyda llawer o drenau: ager,
disel a thrydanol.
Yn 1979 symudais i Derby i weithio gyda
threnau eto!
Yn y cyfamser 1987, priodais a Joy yn
Eglwys St. Peter’s, Derby.
Ac wedyn
gaethon ni plant ym
1989, 1991 ac 1999.
Dau fachgen, Michael
a Tommy ac un ferch,
Anna. Dechreuais i
ddysgu Cymraeg n
Mis Mawrth diwethaf.
Dw
i’n
dysgu
Cymraeg
gyda
Dweud Rhywbeth yn
Gymraeg (SSIW) a
hefyd mewn dosbarth
Llun o Andrew Lowden ifanc mewn
nos yn Belper.
caban injan ‘Karen’, tua 1982, ar
Dw
i’n
gobeithio Reilffordd Ucheldir Cymru
siarad Cymraeg gyda llawr o bobl yng
Ngogledd Cymru (Dw i’n gyrru trên ager ym
Mhorthmadog, yn y Gwanwyn ac yn yr Haf).
Dw i'n licio canu weithiau. Roeddwn ganu
mewn côr a grŵp addoliad.
Blwyddyn
ddiwethaf, esi eisteddfod. SSIW. Ro’n i’n
cannu ‘Ar lan y môr’. Des i bump allan o
ddeg!
Dim cadair i mi! Blwyddyn nesaf bydda i’n trio
eto! Efallai, bydda i’n ennill yn hawdd!
.
Andrew Lowden

Mike Mullinger

Fy mywyd i.

Menter Iaith Lloegr
Safle ar Facebook i’r rhai sy’n dysgu’r
Gymraeg hyd a lled Lloegr.

CES i fy ngeni ym 1948 yn Wolverhampton.
Ar ôl dechrau Ysgol gynradd ym 1953, es I I’r
Ysgol Ramadeg Wolverhampton ym 1959 ac
wedyn i’r Brifysgol Cymru yn Llanbedr Pont
Steffan, le astudiais Ffrangeg ac Almaeneg.
Yno dechreuais i gael diddordeb yn y
Gymraeg achos bod hi'n iaith i lawer o bobl
leol.

Cysylltu a Llais Y Derwent
trwy 01773 827513 neu anfon ebost i
dysgwyr5@virginmedia.com
neu gwelir
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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