Llais Y Derwent
Nadolig 2014

Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg a Chymry alltud Canolbarth Lloegr

25c

Dydd Sadwrn
yn Llanelwy

Nadolig Llawen i bawb!

Mae’r flwyddyn wedi hedfan a dyna ni ar drothwy’r
Nadolig unwaith eto. Mae niferoedd ddysgwyr yn ardal
Derby a Nottingham dal yn barchus a’r newyddion da
yw bod ail ddosbarth Cymraeg ar fin dechrau yn
Belper ar ôl Nadolig. Mae Glen Mulliner wedi cael digon o ddechreuwyr i gychwyn dosbarth i ddechreuwyr
pur yng Nghanolfan Cymunedol Strutt, Belper. Mae’r
Gweithdai misol yn parhau yn Derby a Chymry Nottingham yn cynnig croeso cynnes bob mis ar gyfer eu
Bore Coffi Popeth yn Gymraeg.
Mae hi wastad yn galonogol gweld cynifer o bobl
sy'n dod i'r Ysgol Undydd yn Derby bob hydref ac eleni
roedd nifer o ddechreuwyr pur ymhlith y 42 a daeth i
Dŷ Cwrdd y Crynwyr yn Derby. Gobeithio mi fydd rhai
ohonyn nhw yn cyrraedd pen y daith ac yn dod yn
rhugl yn yr hen iaith. Llongyfarchiadau mawr i Adrian
Howell am ei lwyddiant mewn arholiad Cymraeg a
phob lwc i'r rai sy'n gweithio tuag at arholiadau yn
2015.
Hoffwn ddiolch unwaith eto'r bobl sy wedi cefnogi'r
Cylch yn ystod 2014. Gobeithio cawn ni ragor o gefnogaeth yn y flwyddyn newydd. Mae grwpiau gwirfoddol fel Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn dibynnu ar yr
aelodau i gadw pethau i fynd, felly mae'r dyfodol yn ein
dwylaw ni.
Jonathan Simcock

Fel llawer o bobl sy'n teithio ar hyd yr
A55 tuag at gyrchfannau fel Llandudno, Caernarfon, Bangor, Ynys Mon
a'r amrywiaeth o leoedd yn yr Eryri, dw
i wedi sylwi ar yr arwyddion sydd gan
'Llanelwy' arnyn nhw. Er hynny, ro'n i
erioed wedi bod yno tan ddydd Sadwrn
oer ym mis Tachwedd 2014. Mi ges i
argraff dda o'r lle, neu ddwlyn i
ddweud 'y ddinas'? Adeiladwyd yr eglwys gadeiriol yn y bedwerydd ganrif ar
ddeg ac mae ganddi hanes diddorol
i'w ddweud. Credir mai ar safle mynachlog geltaidd a ddyddiodd o'r
chweched ganrif gafodd yr eglwys
gadeiriol ei hadeiladu. Dinas sydd gan
boblogaeth o 3,500 o bobl
ydy Llanelwy ac mae hi'n nythu ar yr
Afon Elwy. Mae'r golyfeydd o'r Dyffryn
Clwyd yn drawiadol iawn, er y cafodd y
rhan fwyaf o'r bryniau eu hamdoi gan
niwl neu gwmwl isel pan ymwelais i
a'r lle.
Yr Ysgol Glan Clwyd oedd fy
nghyrchfan gan fy mod i'n mynychu
cwrs Cymraeg undydd a gafodd ei
drefnu gan Brifysgol Bangor. Dw i'n
ceisio mynychu ychydig o gyrsiau felly
pob blwyddyn gan ei bod o'n gyfle da i
siarad efo dysgwyr sy'n byw a dysgu
yng Nghymru. Ro'n i'n meddwl y basai
gan ddysgwyr yng Nghymru fantais
fawr o'u cymharu a'r bobl sy'n dysgu
dros y ffin yn Lloegr.Mewn gwirionedd,
does dim llawer o wahaniaeth gan mai
gwaith caled ac ymroddiad ydy'r allwedd, lle bynnag y dych chi'n byw!
Mi welais i nifer fach o wynebau cyfarwydd yn ogystal ag wynebau

rhywbeth am hynny yn y dyfodol. Beth bynnag
ydy dylanwad a manteision y we o ran yr iaith
Gymraeg, mae angen ymroddiad ac ymarfer,
ymarfer, ymarfer!
Martin Coleman

Dysgwyr ifanc Swydd Derby
Mae Elin Merriman ar hyn o bryd yn cynnal
gwersi Cymraeg ar gyfer tri o fechgyn ifanc
yn yr ardal . Dyma ddarnau bach oddi wrth y
tri.
newydd, ond erbyn diwedd y cwrs, ro'n i wedi
cael sgwrs efo pawb. Roedd y tiwtor mor falch
o glywed am bobl sy'n dysgu Cymraeg yn
Lloegr ac mi ddwedais wrthi hi am y grwp yn
Derby a'r Cymdeithas Cymraeg Nottingham.
Dw i wastad yn ceisio hybu'r bobl/dysgwyr yn
fy milltir sgwar! Mi wnaethon ni nifer o ymarferion gramadegol, sesiynau siarad ac yn y
prynhawn, mi wnaethon ni flychau bach wrth
wrando ar gyfarwyddiadau yn y Gymraeg. Blychau Nadolig oedd y rhain a chadw anrhegion
bach ynddyn nhw ydy'r bwriad, er na fasai neb
yn fodlon tasen nhw'n derbyn anrheg mewn
blwch a gafodd ei wneud gen i. Tipyn o lanast
oedd o. O'n i byth yn gwneud pethau a gafodd
eu gwneud ar raglen Blue Peter! Er hynny, mi
gawson ni ddigon o hwyl a'r prif beth ydy
hwnnw, wrth gwrs. Mi wnaeth y tiwtor amlinellu trefniad ac amcanion y cwrs cyn i ni
ddechrau ac mi weithion ni drwyddo fo o'i gwr
tan 3.30 yn y prynhawn.
Mae'r cyrsiau undydd wastad yn
mynd mewn amrantiad. Mae'n drueni nad ydy
amser yn y gwaith yn gwneud yr un
peth! Bydd rhaid i mi fynd i'r ardal dlws hon
eto yn y dyfodol. Mae'na gymaint o gefn gwlad
hyfryd a hanes yno ac mae'n drueni bod
llawer o dwristiaid ei hanwybyddu hi tra bod
nhw'n gwneud eu ffordd i leoedd
mwy adnabyddus (a lleodd gorlawn hefyd,
efallai). Ym Mae Colwyn oedd y cwrs cyn yr
un yn Llanelwy. Tybed lle fydd yr un nesaf?
Bydd rhaid i mi gadw llygad barcut ar y we.
Onibai am y we a thechnoleg, faswn i ddim
wedi gwybod am y digwyddiad hwn
na'r digwyddiadau cynt chwaith. Mae un peth
yn sicr: mae technoleg wedi gwella pethau
ynglyn a dysgu'r iaith gymraeg, ond stori arall
ydy honno. Efallai y dylwn i ysgrifennu

Steffan dw i. Dw i'n ddeg oed. Dw i'n hoffi pêldroed a chwarae rygbi. Fy hoff fwyd i ydy
bacwn a chig oen. Dw i'n byw ger Ashbourne
a dw i'n byw mewn tŷ. Dw i'n dysgu Cymraeg
achos Cymro ydy fy nhad i. Mae Mam un dod
o Seland Newydd. Es i i Wlad Roeg yn yr haf.
Gwelais i lawer o gychod. Fy hoff ffilm i ydy
Barnyard. Dw i'n gallu canu'r piano a'r gitâr.
Steffan
Sam dw i a dwi'n un deg tri. Dw i'n hoffi
chwarae rygbi a phêl-droed. Dw i'n hoffi bwyta
bacwn oherwydd bod hi'n flasus. Dw i'n byw
yn Ashbourne. Dw i'n hoffi Ashbourne oherwydd bod hi'n lonydd. Ro'n i'n byw yn America. Dw i'n byw efo fy nheulu. Mae dau frawd,
mam a thad gyda fi. Cymro ydy fy nhad a Kiwi
ydy fy mam. Dw i' eisiau bod yn gyfreithiwr.
Dw i'n mynd i (Ysgol) QEGS yn Ashbourne.
Dw i'n hoffi chwarae FIFA ar X-Box. Dw i'n
hoffi gwrando ar Red Hot Chilli Peppers. Dw
i'n chwarae piano a gitâr.
Sam
Siôn dw i a dw i'n bymtheg oed. Dwi'n hoffi
hwyl-syrffio pan mae hi'n wyntog a dw i'n hoffi
hir-fwrddio. Dw i'n byw mewn tŷ yn
Ashbourne. Dw i'n byw gyda fy nheulu, Mam,
Dad a dau frawd. Mae fy nhad yn dod o Ynys
Môn, mae Mam yn dod o Seland Newydd.
Ces i fy ngeni yn America. Dw i'n hoffi
chwarae gitar a'r X-Box. Dw i'n hoffi gwrando
ar gerddoriaeth a chanu'r piano.
Siôn
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Daliwch ati i ofyn a
byddwch yn ei gael

haelioni roeddwn i gallu cynnig croeso cynnes
i ferch unig wrth i ni ddathlu enedigaeth dy
Fab di. Mi adroddais I’r hanes gwyrthiol wrth
ein offeiriad. Mae e wrth ei fodd, yn wir.
Mae‘na rywbeth dw i’n pryderu amdano.
Gaeth pum punt ei ddwym o’r rhodd. Pwy
fyddai wedi dwym arian yr arglwydd, tybed. Mi
faswn i rhoi bai ar bois y Post Brehinol. Cyflogir rhywun rywun ar y pryd hwn o’r
flwyddyn!”

Mae Huw yn gweithio yn y Post Brehinol.
Trefnir amleni yn awtomatig y dyddiau ‘ma
wrth cwrs, ac awr ac eilwaith casglir pentwr
o lythyrau â chyfeiriadau annarllenwy. Un o’r
tasgiau Huw yw datrys y broblem hon ac ysgrifennu yn gywir y cyfeiriadau ar yr amlenni.
Ym mis Rhagfyr y llynnedd daeth Huw ar
draws amlen efo dim ond dwy air wedi’i ysgrifennu â llaw arni - “at Dduw”. Rhododd
Huw yr amlen i’r naill ochr. Yn nes ymlaen
yn y ffreutur agorodd yr amlen a darllen y
llythyr:
“Annwyl Dduw,
Merch ddibriod yn nawdeg tri oed a heb
deulu ydw i ac chadw ffordd y cyfiawn drwy
fy mywyd, hyd yn oed yn ystod dyddiau brin.
Yr wythnos diwethaf mi gaeth fy nhwrs ei
ddwym. Ynddo roedd tua 100 o bunoedd –
yr holl arian sy gen i yn y byd.
Gofynais i hen ferch unig arall am dreulio
Gŵyl y Geni yn fy nhŷ, ond bellach fedra i
ddim fforddio prynu y pethau sydd angen.
Dim ond dau caniau o gorn-bîff gen i yn y
cwpwrdd.
Mae cywilydd arnaf i ddadddweud y gwahoddiad. Bydd Nadolig unig
arall ar fy hun bach yn draenio fy ysbryd! Ti
yw’r unig obaith sy gen i.”
Dwedodd Huw wrth ei gydweithwyr am y
llythyr, Cytunodd pawb bod yr hen ddynes
yn haeddu cymorth ariannol. Erbyn diwedd y
shifft casglwyd nawdeg pump o bunnoedd.
Daeth Huw o hyd i amlen wedi’i rhagdalu a
dodi y papurau banc i mewn ynddi. Copïodd
ei chyfeiriad oddiar ei llythyr a dod â’r amlen
i’r adran sy’n delio â llythyrau wedi’i trefnu.
Yn ystod yr ail wythnos Ionawr glaniodd
llythyr newydd ar ddesg Huw. Unwaith eto
anfonwyd y llythyr “at Dduw”, Dododd Huw
yr amlen i mewn ei boced a chanolbwyntio ar
ei dasg.
Wedyn yn y dafarn ymgasgliodd y gweithwyr
Post i glywed Huw wrth iddo ddarllen y llythyr
yn uchel.
“Annwyl Dduw,
Mi allai ddim fynegi yn ddigon fy niolchiadiau
mwyaf diffuant am dy rodd di. Oherwydd dy

Adrian Howells
Geirfa
Daliwch ati i ofyn a byddwch yn ei gael - Ask, and it will be given to
you
Post Brehinol - Royal Mail
Ac awr ac eilwaith every now and then
Pentwr - pile
Annarllenwy - illegible
Cadw ffordd y cyfiawn - follow the path of righteousness
Dyddiau brin - hard times
Gwyl y Geni - Christmas Day
Dad-ddweud - take back, retract
Cywilydd - shame
Draenio - drain
Merch unig - lonely woman (after a noun means lonely)
Unig obaith - only hope (before a noun means only)
Haeddu - deserve
ar fy hun bach - all on my own
Amlen wedi’i rhagdalu - pre-paid envelope
Ymgasglu - assemble
Mynegi - express
Diffuant - sincere
Rhodd - gift
Haelioni - generosity
Genedigaeth - birth
Gwyrthiol - miraculous
Offeiriad - priest
Pryderu am - worry about
Rhoi bai ar - pin the blame on
Rhywun rywun - any old Tom, Dick or Harry

Cysylltwch a Llais Y Derwent
Os dych chi eisiau rhannu newyddion am eich
grŵp, neu eisiau ysgrifennu erthygl i Lais Y
Derwent anfonwch neges e-bost at
jonathan_simcock@yahoo.com
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bwysig, sef ei thir, ei threfi, ei dinasoedd, ei
mynyddoedd ei afonydd, ei phobl ac yn y
blaen. Ond mae na fynyddoedd hardd a
threfi a dinasoedd hyfryd mewn llawer
gwlad. Ac rwy'n siwr fod llawer o ymwelwyr
yn hoffi gwyliau yng Nghymru heb deimlo
rhyw fantell o gymreictod dros eu
ysgwyddau. I mi mae'r wlad yn bwysig ond
serch hynny rwy'n medru byw yn weddol
fodlon yn Lloegr, er fy mod yn teimlo rhyw
ias lawr fy nghefn bob tro rwy'n croesi'r ffin i
Gymru a darllen yr arwydd "Croeso i
Gymru" ar ochor y ffordd neu'r draffordd.

Cymreictod

Chwaraeon
I rhai mae dilyn tîm rygbi Cymry, neu bêl
droed o rhan hynny, yn ddigon i gynnal eu
crymreictod; pob lwc iddynt. Ond heb
rhywbeth 'chwaneg nid yw hyn yn ddigon i
mi beth bynnag.

Wrth bendroni am rhywbeth i 'sgifennu i'r
Llais daeth rhyw dro athronyddol drosof. Wel,
am ryw haner awr beth bynnag. Rwyf yn cymryd yn ganiataol fod pawb yng Nghylch Dsgwyr
Derby, gan eu bod yn dysgu'r iaith, a rhyw
ddiddordeb yn y syniad o gymreictod hyd yn
oed os ydych yn Saeson. Beth yw cymreictod
yn golygu i mi? Cwestiwn anodd. Bum yn athro
mewn ysgolion uwchradd am bron ddeugain
mlynedd a meddyliais am rai o'r pynciau a
welir ar sylabws ein hysgolion, i weld a allai'r
pynciau hyn rhoi arwyddion i mi ynglyn fy
nghymreictod. Dyma rhai o'r pynciau ;- hanes,
daearyddiaeth, cerddoriaeth, bioleg,
chwaraeon, ieithoedd a llenyddiaeth a
gwleidyddiaeth (mewn rhai dosbarthau
chwech). A dyma hefyd rhai o'm syniadau wedi
eu priodoli i'r wahanol bynciau ac yn arwain i'r
cwestiwn "beth yw fy nghymreictod."

Bioleg
Mae na lawer o astudiaethau yn mynd ymlaen heddiw ynglyn â DNA a'r Celtiaid ac
yn y blaen. Peth peryglus byddai dibynny ar
ein DNA i brofi ein cymreictod. A fyddwn
innau yn teimlo 'n llai o Gymro petai fy
DNA yn profi fy mod o'r un dras a phobl Inner Mongolia ac heb fymryn o waed Celtaidd ynof? Na, nid wy'n credu byddwn.
Iaith
Does neb mwy brwdfrydig na mi dros yr
iaith Gymraeg. Iaith gyfoethog, iaith hanesyddol, iaith y nefoedd , iaith aelwyd fy mebyd ac efallai iaith carreg fy medd (ond dim
am beth amser gobeithio!). Mae na draddodiad cyfoethog o lenyddiaeth yn mynd yn
ôl ganrifoedd hefyd sydd yn fy niddori yn
gyson. Ond beth am yr 80% sydd yn byw
yng Nghymru heb siarad gair o'r iaith. Mae
gen i lawer o ffrindiau sydd heb fedru'r
Gymraeg ond yn ystyried eu hunain yn
Gymry cant y cant.. Felly nid yw hyd yn oed
yr iaith yn ddigon wrth ei hun i ddiffinio fy
nghymreictod, er rwyf yn fythol ddiolchgar
fod amgylchiadau wedi achosi mai Cymraeg yw fy iaith gyntaf.

Hanes
Mae na hanes hir i Gymru. Darllenwch y llyfr
"Hanes Cymru" gan John Davies (yn y Gymraeg neu Saesneg) os ydych am wybod mwy.
Mae llinell gyntaf yr anthem genedlaethol yn
awgrymiedig fan hyn, sef "Mae hen wlad fy
nhadau" a'r pwyslais ar y gair hen. Mae
dysgu am hanes Cymru rhywbeth i wneud â
diffinio fy nghymreictod. Ond nid pawb sydd
yn diddori mewn hanes. Mae'n bosib i fod yn
Gymro neu Gymraes heb wybod llawer am yr
hanes. Mae i bawb hanes teuluol a phersonol
hefyd; os dywed y bardd Tudur Aled tua bum
cannmlynedd yn ôl
Hysbys y dengys y dyn
O ba radd y bo'i wreiddyn.

Gwleidyddiaeth
Gwnaeth y refferendwm yn yr Alban yn
ddiweddar hwb i lawer ohononom i feddyli
dros statws Cymru yn y dyfodol, a
dychmygu beth fyddai Cymry petai'n wlad
annibynnol ac yn y blaen. Ond i eraill nid
yw pethe o'r fath yn eu blino o gwbl, felly

Daearyddiaeth
I rai ohonom, y wlad ei hun sydd yn holl
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unwaith eto nid yw diddordeb mewn
gwleidyddiaeth Cymru yn rhan annatod o
Gymreigtod wrth ei hun.
Cerddoriaeth
"Thank God we are a musical nation " meddai
Organ Morgan yn ngeiriau Dylan Thomas yn
Dan y Wenallt a'i dafod yn ei foch 'falle.
Sgrifennodd Gerallt Gymro rhywbeth tebyg
rhyw wyth canmlynedd yn ôl. Ond dwi'n siwr
byddai Eidalwyr yn dweud yr un peth am eu
gwlad hwy. Ni all cerddoriaeth wrth ei hun
diffinio cymreictod. Rwy'n hoff iawn o ganu
serch hynny ond heb lawer o lais gwaetha'r
modd.
Oes 'na rhywbeth i ddiffinio fy "Nghymreictod
" ar ôl felly. Ni allaf ateb y cwestiwn yn well na
difynnu dwy linnell olaf o "HON" cerdd wych
T H Parry- Williams.Yn y rhan gyntaf o'r
gerdd mae yn ymddangos yn sinigaidd am yr
holl syniad o gymreictod a chenedl, ond wrth
edrych i lawr ar ei hen gartref lle'i ganwyd (ym
mhentref Rhyd-ddu yn ardal Eryri fel roedd yn
digwydd) mae na rhyw ias yn dod drosto ac
yn y cwpled ola mae'n cloi a'r geiriau

GALWAD OER
Tybed beth yw cold call yn Gymraeg? Galwad ar y ffôn a dim syniad pwy sy’n galw,.
niwsans! Fel arfer mae acen yr India yn
gryf ar ei dafod ac yn siarad o ryw ganolfan
galw. Efallai byddaf yn brysur yn y gegin
pan mae’r teliffôn yn canu, felly down tools
a rhuthro i’w ateb. Ac fel arfer dim ffrind
nac un o’r teulu sy’n galw ond un di-enw,
anhysbys.
Gall ambell alwad fod yn boenus. Cefais
un ym mis Medi, a chyn i mi gael cyfle i
ddweud helo mae’r un ar y ffôn yn gofyn
“Can I speak to Mrs Lewis”? A fy ngwraig
wedi marw ers pedair mlynedd, a minnau’n
ateb “I wish you could.”.
Cefais galwad tebyg yn 2,000 deuddydd
cyn yr angladd.
Fel dw i eioes wedi dweud mae’r
mwyafrif o’r galwadau oer yn dod o’r India .
A gyda llaw Mrs Gandhi, Prifweinidog yr
India a ddywedodd un tro “Wales! That’s
where they speak good clear English with
a lovely Indian accent.”
Pan fyddaf yn meddwl fod yr un ar y ffôn
yn siarad o ganolfan galw tramor atebaf ac
yna dal i siarad yn Gymraeg. Dechrau mis
Awst, cefais galwad gan un oedd yn siarad
ar ran cwmni yswiriant Admiral. Minnau’n
dweud ychydig eiriau yn Gymraeg. Yntau
wedyn yn ateb yn Gymraeg; Cymro gloyw
glan oedd e o Abertawe. A na beth oedd
sioc!

Ac mi glywaf grafangau Cymru’n dirdynnu
fy mron.
Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon.
(And I feel Wales's claws around my breast
God preserve me, I cannot escape from
her)
A rhywbeth felly yw fy "Nghymreictod" innau
yn y bôn. Rhywbeth ni allaf ddianc oddiwrtho,
a diolch byth nid wyf am ddianc. Beth amdanoch chwithau?
Howell Price
Nottingham

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

Gwili Lewis
Northwich
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gwasgu dwywaith am B, tairgwaith am C a
phedair gwaith am S er enghraifft! Felly mae
yna demtasiwn cryf i cwtogi geiriau neu defnyddio geiriau newydd sbon, a bron a bod
iaith newydd ym myd pobl sy’n tecstio!
Viv Harris

Rhaglen Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby 2015
Mae’r Cylch yn cwrdd fel arfer unwaith y mis,
dydd Sadwrn am 9.30 y bore yn Nhŷ Cwrdd y
Crynwyr, Stryd Sant Helen, Derby. Mae’na
ambell ddigwyddiad ychwanegol fel taith
Gerdded neu gyfarfod cymdeithasol.
Mae’na groeso i Ddysgwyr o bob safon a hefyd i Gymry Cymraeg alltud.

Gyrru neges destun

Mae neges testun yn beth cyfleus a hwylus
on’d yw e? Mae’n beth hylaw, ond mewn llafar gwlad, mae’n beth handi! A dyna ffordd
pethau, dyna fel y mae hi, dyna’r drefn! Does
dim gair ‘handi’ yn y geiriadur felly rhaid bod
yn fratiaith, iaith sathredig; ond serch hynny,
dyna’r gair sy’n poblogaidd mewn llafar
gwlad. Dw i erioed wedi clywed un o’r ffrindiau Cymry Cymraeg yn dweud pethau fel,
“O! Roedd hynny’n hylaw iawn.” Dyma’r peth
oeddwn i’n clywed bob tro “yn handi iawn”.
Ond credwch neu beudio, clywais nhw’n defnyddio y gair anhylaw!
Yr wyf i’n credu mai peth iachus yw hyn oll
cyn belled a dyfodol yr iaith Cymraeg yn y
cwestiwn; wedi’r cwbl yr unig iaith sydd ddim
yn newid yw iaith sydd wedi marw. A dyma
gair newydd ar ei ffordd i mewn yr iaith y nefoedd efallai. Pwy a ŵyr, efallai fydd handi
yn argraffiad nesa’r Geiriadur Mawr!
Ond rhyfedd o beth yw’r ffaith bod cymaint
o Gymry Cymraeg, yn casau geiriau newydd
yn dod i mewn i’r iaith! Geiriau fel joio yn lle
mwynhau er enghraifft, hyd yn oed bod pobl
fel Angharad Mair i’w defnyddio! Ond mae
‘joio’ llawer yn fwy handi pan ydych chi’n
gyrru neges destun yntefe! Dim ond pedair
llythyren yn lle saith!
Mae defnydd ffôn symudol i anfon negeseuon, i gadw mewn cysylltiad gyda ffrindiau,
teulu, ac yn y blaen, wedi tyfu mewn dim o
dro yn ddisymwyth, yn sydyn iawn, o dim byd
i fod yn diwidiant enfawr; miliynau o negeseuon testun yn ehedig dros y byd i gyd bob
eiliad! Rhaid i mi gyfadde mod i tipyn bach yn
hen ffasiwn yn defnyddio ffôn symudol ffôn
bach ‘predictive’ yn lle un ‘Qwerty’. Mae
dipyn o waith yn y Gymraeg heb ‘predictive’,

7-1-15
7-2-15
7-3-15
11-4-15
9-5-15
6-6-15
26-9-15

Gweithdy Cymraeg
Cystadleuaeth Scrabble
Gweithdy Cymraeg
Gweithdy Cymraeg
Gweithdy Cymraeg
Gweithdy Cymraeg
Ysgol Undydd Cymraeg Derby

Taith Gerdded Dydd Calan

Cwrdd 11 o’r gloch y bore ym maes parcio
gorsef tren Whatstandwell ar yr A6 i’r
gogledd o Ambergate. Gwisgwch dillad a
sgidiau addas. Mi fydd y daith ar hyd camlas
Cromford a trwy coedwig wrth ochr y gamlas.
Croeso i bawb boed dysgwyr neu Cymry
Cymraeg Rhif ffon symudol 07864149078
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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Traddodiadau
Cymreig y Gaeaf
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
go to website
www.saysomethinginwelsh.com

Y Fari Lwyd
Mae'r Fari Lwyd yn ffordd fywiog o ddathlu'r
Flwyddyn Newydd sy’n dod yn wreiddiol o
dde-ddwyrain Cymru, yn enwedig Gwent a
Morgannwg. Mae'r Fari Lwyd yn benglog
ceffyl ar bolyn wedi'i addurno â rhosod a
rhubanau lliwgar. Fel arfer mae lliain gwyn
yn cuddio'r polyn a'r person sy'n cario'r Fari.
Yn aml mae ‘na sbring yn yr ên ac mae’r
Fari yn medru 'brathu' pobl.
Yn ystod y seremoni, mae parti'r Fari'n
mynd o ddrws i ddrws yn canu caneuon
traddodiadol i drio cael mynediad i'r tŷ. Mae
‘na gystadleuaeth rhwng y preswylwyr a'r
grŵp y tu allan; mae’r caneuon yn cael eu
canu yn eu tro, fel arfer yn llawn tynnu coes.
Ar ôl y caneuon, mae’r pawb yn mynd i
mewn i'r tŷ am luniaeth a mwy o hwyl cyn
mynd ymlaen i'r tŷ nesaf yn y pentref.
Mae'r Fari Lwyd yn enghraifft benodol o'r
wasael, yr arfer o fynd o ddrws i ddrws yn
canu carolau. Mae’r Fari Lwyd yn dod o’r
cyfnod cyn i ni ddathlu’r Nadolig. Ella, mae
‘na gysylltiad rhwng y Fari Lwyd a’r
hwiangerdd ‘Tom Pearce, Tom Pearce, lend
me your grey mare’
“Y Fari Lwyd” ydy
camgyfieithiad o ‘The Grey Mare’.
Mae rhai yn meddwl, hefyd, oherwydd
cysylltiad y gair ‘llwyd’ efo ‘holy’ yn yr hen
Gymraeg, mae’r Fari Lwyd yn symbol o
‘Mari, mam Crist’, ac roedd y Pabyddion yn
ei haddoli hi heb yr hen Harry Tudur yn
gwybod.

Cymdeithasau Cymreig
- Cymraeg yn Lloegr
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 manylion
cysylltu ar gael trwy wneud ymchwiliad google ar lein
yn aml iawn. Mae gan sawl un gwefannau yn cynnig
manylion cysylltu â gwybodaeth am eu gweithgareddau.
Birmingham Welsh Society
Bradford St David’s Society
Chester Welsh Society
Croydon Welsh Society
Cymdeithas Cymraeg Northwich
Cymdeithas Cymry Nottingham
Cymdeithas Cymreig Chelmsford
Cymdeithas Cambrian Sheffield
Cymdeithas Cymreig Manceinion
Droitwich Welsh Society
Kingston upon Hull Welsh Society
Liverpool Welsh Society
Oxfordshire Welsh Society
Cymry Llundain
Petersfield Welsh Society
Woking Welsh Society
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Mi wnaeth yr arfer stopio bron, ond dros y
blynyddoedd diwethaf mae'r Fari Lwyd wedi
ailddechrau mewn rhai mannau yng Nghymru
fel Gwent, Morgannwg a Meirionnydd. Ers
sawl blwyddyn, mae pobl yr Wyddgrug yn
dilyn y Fari Lwyd yn y flwyddyn newydd. Mae
hi wedi dod yn ddigwyddiad poblogaidd iawn.

y Pabyddion – Catholics; ei haddoli hi – to
worship her; dail bythwyrdd – evergreen leaves;
cynrychioli – to represent; gwreiddiau – roots;
yr ugeinfed ganrif – 20th Century;
Nos Galan Gaeaf – Halloween.

Cymdeithas Cymry Nottingham

Calennig

Yn cwrdd yn fisol yn neuadd eglwys St Andrews, Chaucer Street, Nottingham NG1 5JT

Mae'r arfer o roi anrhegion ar Ddydd Calan
yn hen draddodiad ac yng Nghymru'r
traddodiad ydy casglu Calennig (anrheg
Blwyddyn Newydd). Mae’r plant yn mynd o dŷ
i dŷ yn dymuno blwyddyn newydd dda i bawb,
fel arfer maen nhw’n canu caneuon byr fel,
‘Blwyddyn Newydd Dda i chi, Happy New Year to you

Am fanylion rhaglen y Gymdeithas cysylltwch â
Gwynne Davies, Swyddog Cyhoeddusrwydd ar rif
ffôn 0115 925 9613

Grŵpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr

Ac i bawb sydd yn y tŷ, And to everyone in the house
Dyma yw nymuniad i,

Here are my wishes

Basingstoke Welsh Learners
www.cymraegbasingstoke.blogspot.com
Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham
0115 925961
Clwb Cymraeg y Chilterns
http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.ht
m
Clwb Clebran Bradford
01535 665829
Clwb Cymraeg Telford
01952 608305
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
07767260514
Cylch Siarad Llundain
www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylchsiarad
Loughborough Welsh Class
www.cymdeithas.org/loughborough
Preston Welsh Club
http://welshclubpreston.org
SSIW Manceinion
SSIW Leeds
SSIW Solihull
SSIW Oxford
Grwp Sgrsio East Dereham
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

Ar ddechrau’r flwyddyn hon.’ At the beginning of this
year.

Yn ôl y traddodiad, rhaid iddyn nhw wneud
hyn cyn hanner dydd ac mae’r plant yn derbyn
anrhegion o fara a chaws neu ddarn o arian/
pres am eu canu a'u dymuniadau da. Mae’r
arfer yn dod o’r Canol Oesoedd. Fel arfer,
roedd y plant yn cario afalau wedi'u haddurno
ag ŷd a sbrigiau o ddail bythwyrdd sy’n
cynrychioli'r dymuniadau am iechyd. Y
dyddiadau yma, mae’r plant yn canu am
anrhegion a fferinau a dydyn nhw ddim yn
cario afalau yn aml.
Traddodiad i oedolion ydy’r Fari Lwyd, ac un
i blant ydy’r Calennig. Roedd lwc ddrwg yn
dilyn os doedden nhw ddim rhoi anrhegion i’r
canwyr. Erbyn heddiw, mae’r Fari Llwyd yn
ymweld â thafarndai ac yn casglu arian tuag
at elusennau. Ella dyma wreiddiau’r arfer
‘Trick or Treat’. Aeth yr arfer i America ac
mae o wedi dod yn ôl at Gymru yn yr ugeinfed
ganrif. Ond mae’r plant yn gwneud ‘Trick or
Treat’ ar nos Galan Gaeaf rŵan.
Aled James
SSIW Dorridge & Solihull
Geirfa:
penglog ceffyl – horses skull; lliain gwyn – white
cloth; cuddio – to hide;
caneuon traddodiadol – traditional songs;
lluniaeth – food, refreshment;
yr arfer – the custom; enghraifft benodol – specific
example; hwiangerdd – nursery rhyme/ lullaby;
camgyfieithiad – mistranslation;
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