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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg a Chymry alltud Canolbarth Lloegr

DATHLU’N DDEG!

'r darllenwyr sy dim ond wedi dod ar draws 'Llais'
yn ddiweddar efallai bydd hi'n syndod, ond mae
Llais Y Derwent yn ddeg mlwydd oed y gwanwyn
yma. Wrth gwrs mae'r grŵp sy wedi rhoi genedigaeth i'r papur tipyn bach yn hŷn. Mae creiddiau Cylch
Dysgwyr Cymraeg Derby yn mynd yn ôl at aelodaeth
ddosbarth Cymraeg Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
oedd yn cael ei chynnal yn Nhŷ Sant Heledd, sef yr
hen goleg cymunedol yn 1998. Dyna oedd dechrau i
mi beth bynnag. O'n i wedi trio dysgu'r iaith ar fy mhen
fy hun o bamffledi a'r cwrs ar dâp ‘linguaphone’ ond
heb ddim llwyddiant. Wedyn ar ôl clywed am gwrs y
WEA yn Nhŷ Sant Heledd dechreuais ddysgu yn ara'
deg ond o ddifrif. Yn fuan darganfodais bod rhaid
gwneud mwy na dwy awr yr wythnos os am ddysgu'r
iaith, ac mi es i i Gymru i fynd ar gyrsiau preswyl byr,
ambell gwrs Sadwrn, ambell gwrs penwythnos ac yn
fuan cwrs Pasg Llambed a 3 cwrs wythnos yn Nant
Gwertheyrn. Yn ôl yn Derby doedd y cwrs WEA dim yn
cynnal tymor haf felly wnaeth nifer o aelodau o
ddosbarth Delyth cwrdd yn wythnosol yn ystod tymor
yr haf draw yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr. Yn y pen draw
daeth cwrs y WEA i ben ond wnaeth Delyth Neill ac
wedyn Elin Merriman dal i ddysgu'r grŵp fel grŵp annibynnol pan oedd digon o ddysgwyr i'w cynnal. Yn y
pen draw pan aeth y nifer oedd yn gymryd rhan i lawr
roedd rhaid troi'n grŵp hunan dysgu heb athro. A dyna
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oedd hi tan y flwyddyn cyn llynedd pan
ddaeth y grwp dydd Mawrth wythnosol
i ben. Wrth gwrs mae'r gweithdy misol
a'r Ysgol Undydd dal i fynd!
Un tro yn 2002 pan oeddwn ar gwrs
Cymraeg penwythnos yn Aberystwyth
mi wnes i gwrdd â Viv Harris o Nottingham, yr oedd y ddau ohonon ni wrthi
yn siarad Cymraeg yn y bar pan oedd
pawb arall wedi troi yn ôl i'r Saesneg.
Viv wnaeth cyflwyno fi i bobl o
Gymdeithas Cymry Nottingham megis
Gwynne Davies a Howell Price.
Ond yn ôl i 2002, roedd aelod o'r
grwp, Tony Rees, eisiau dechrau
diwyddiad allgyrsiol ym Matlock a dyna
ni'n trefnu 'Caffi Cymraeg' (dros dro)
yno mewn cafe ar brynhawn Sul.
Daeth dros 40 o bobl i'r cyfarfod cyntaf. Wnaeth hyn arwain at sefydlu grwp
CYD oedd yn cwrdd yn fisol am sgwrs
neu daith gerdded. Hefyd ar ôl i ni
ddod ar draws Viv a chriw Cymdeithas
Cymry Nottingham cyn bo hir yr
oeddwn yn mynychu'r Bore Coffi misol
Popeth yn Gymraeg Nottingham yn
rheolaidd. Yn 2005 awgrymais Elen
Hutchings bod hi'n syniad da i
ddechrau Ysgol Undydd Cymraeg yn
Derby a hefyd papur bro. Yn syth
dechreuon ni drefnu'r Ysgol Undydd
blynyddol ac i gyhoeddi'r papur bro
yma.
Mae'r cyfnod 2005 - 2015 hefyd yn
gyfnod pan mae Cymry Nottingham a
Dysgwyr Derby wedi cydweithio ar
nifer o brosiectau a digwyddiadau. Bob
blwyddyn mae nifer o Gymry Nottingham wedi cefnogi'r Ysgol Undydd
Cymraeg Derby trwy'r cynnal sesiynau
ar bynciau gwahanol i'r grwp profiadol.
Dyn ni
hefyd wedi manteisio ar
gymorth Eileen Walker ac Elin Merri-

man i arwain y 2 dosbarth i ddechreuwyr a
phobl ganolradd. Mae Cymry Nottingham
hefyd wedi bod yn rhan allweddol o ddigwyddiadau megis hostio'r rhaglen BBC Radio
Cymru Hawl i Holi yn 2012 a chynnal cyngerdd côr ar y cyd efo Cymdeithas Gymreig
Derby yn 2012. Mae digwyddiadau diwylliannol wedi cael ei drefnu hefyd megis darlith
Cymraeg gan Dr Angharad Price ynglŷn â'i
llyfr 'O! Tyn y gorchudd!' Yn fwy diweddar dyn
ni wedi cael cefnogaeth frwd gan Gymry Nottingham i’r gystadleuaeth Scrabl Cymraeg
Derby. Felly mae'na gryn dipyn o hanes o
drefnu digwyddiadau yn y Gymraeg yn Derby
a Nottingham.
Beth bynnag dyma'r 26ain rhifyn o Lais Y
Derwent. Pan oeddwn i'n rhoi'r rhifyn cyntaf at
ei gilydd doeddwn i ddim yn meddwl ei fod o'n
mynd i barhau cyhyd. Dros y deg mlynedd
ers 2005 dros 50 o bobl wedi sgwennu i'r papur ynglŷn â nifer fawr o bynciau gwahanol.
Rhai ohonynt yn enwog yng Nghymru megis
y diweddar Meredydd Evans. Mae rhai alltud
wedi cyfrannu yn gyson, pobl megis Gwynne
Davies, Viv Harris, Howell Price. Mae rhai
mwy diweddar wedi cyfranni yn fawr hefyd yn
arbennig Martin Coleman ac Adrian Howells
ond mae rhaid i ni ddiolch pawb sy wedi
ysgrifennu erthyglau neu ddosbarthu'r papur.
Felly dyma restr o bawb sy wedi ysgrifennu i'r
papur ers 2005: Elen Hutchings, Gwynne Davies, Neil Kennedy, Tony Rees, Neil Croll, Eileen Walker, Padi Phillips, Susan Jones,
Heulwen Bealby, Mair Hallows, Marianne
Jones, Delyth Neill, John Gordon, John Vivian Harris, Ann Priestner, Meredydd Evans,
David Morgan, Allan Child, Alun Thomas, Aran Jones, Gwili Lewis, Liz Clough, Stephen
Haigh, Anthony Masson, Martyn Wyatt, Huw
Dylan Owen, Howell Price, Neil Wyn Jones,
David Phillips, Martin Coleman, Mike Mulliner,
Andrew Lowden, Glen Mulliner, John Williams, Adrian Howells, John Archer, Alison
O'Brien, Ann Cole, Geraint Roberts, Edward
Yi He, Menna Winch, Meirion Griffiths, Jean
Brandwood, Avril Cuthbert, Eirlys McLean,
Robert Mobbatt, Julia Johnson, Ro Ralph,
Aled James, Steffan, Sam a Siôn. Diolch o
galon i chi i gyd. Un peth arall os oes rhywun
eisiau rhannu'r cyfrifoldeb o gynhyrchu 4 rhifyn y flwyddyn cysylltwch â fi!

Turner a'r
cysylltiad Cymreig
Rhyw fis yn ôl aeth Maureen fy ngwraig a
minnau i'r sinema, peth anarferol i ni, i weld y
ffilm "Mr Turner." Fe fwynhasom y ffilm, yn
enwedig
portread Timothy Spall o'r prif
gymeriad J M W Turner, yr arlunydd enwog.
Ganwyd Turner yn Covent Garden, Llundain
ym 1775 a bu farw yn Chelsea ym 1851. Nid
oedd sôn am gysylltiad Turner â Chymru yn y
ffilm am fod y peth yn olrhain ei hanes wedi
iddo gyrraedd hanner cant oed, ac roedd ei
deithiau yng Nghymru yn perthyn i ddyddiau ei
ieuenctid.
Yn ei yrfa cynnar bu Turner yn teithio yng
Nghymru bum gwaith, y tro cyntaf ym 1792
a'r olaf yn 1808. Nid oedd y rheilffordd yn
bodoli amser hynny felly rhaid oedd morio a
defnyddio'r goets fawr i deithio. Ei bwrpas
oedd darganfod golygfeydd hyfryd a diddorol
a darluniadol ac arlunio'r golygfeydd â phensil
ar bapur yn ei lyfr sgrap; yna wedi cyrraedd
adref mynd ati i greu darluniau dyfrliw neu
olew, weithiau ar ôl gyfnod hir o amser.
Mae rhai o ddarluniau Turner yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nhgaerdydd, gan
gynnwys rhai a roddwyd gan y chwiorydd Margaret a Gwendoline Davies, wyresau y diwidiannwr enwog David Davies o Landinam, ac
mae eu hanes hwy yn haeddu erthygl bach
arall nes ymlaen; hefyd mae na ddau ddarlun
gan Turner yn y Lyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae un o'r ddau yn darlunio melin
ddwr yn Aberdulais.

Jonathan Simcock

Bu Turner yn teithio yn Nhe Cymru ym 1795;
a rhan o ffrwyth ei daith oedd llun dyfrliw o'r

Yrgrifennydd, Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
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olygfa ddiddorol yn Aberdulais. Mae Aberdulais ger cyflifiad afon Nedd ac afon Dulais
yn Sir Forgannwg.

ymarferiad i ddysgwyr Derby
A fedrwch chwi rhoi'r geiriau gwreiddiol sydd
wedi eu treiglo yn y pennill o gerdd Crwys. Os
wyf wedi cyfrif yn iawn mae na 13 ohonynt. Er
engraifft Melin yn treiglo i Felin.

Roedd na felin ddwr yno yn creu pwer i
ddiwydiannau copr, haearn, cynhyrchu blawd
a thrafod brethyn yn eu tro.
Mae gen i beth ddiddordeb ym melinau
ddwr oherwydd roedd fy nhadcu yn felinwr
dros gyfnod ym mhentre bach Trap yn Sir
Gaerfyrddin. Yn wir fe oedd y melinwr olaf yn
y pentre. Roedd na lyn bychan yn tynny dwr
o'r afon Cennen gerllaw er mwyn cael digon
o ddwr i dro'r olwyn. Mae hyn yn dwyn i gof
gerdd enwog y bardd Crwys ( y Parchedig
William Williams 1875 - 1968)
a'r teitl
"Melin Trefin ". Dyma'r pennill agoriadol
Nid yw'r felin heno'n malu
Yn Nhre-fin ym min y mor,
Trodd y merlyn olaf adre

Amser i Fyfyrio

Dan ei bwn o drothwy'r ddôr.
Ac mae'r rhod fu gynt yn rhygnu
Ac yn chwyrnu drwy y fro
Er pan farw'r hen felinydd,
Wedi rhoi ei holaf dro.
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlethol yn
berchen ar y safle hanesyddol yn Aberdulais
heddiw lle mae olwyn ddwr fawr weddol fodern yn cynhyrchu trydan, a'r olwyn o amser
Turner wedi hen ddiflannu.
Mae llawer o luniau Turner wedi eu lleoli
yng Nghymru gan gynnwys ei ddarluniau o
Abaty Tintern, a chastelli Conwy, Dolbadarn,
a Fflint. Er fy mod yn anhyddysg yn y byd artistig, rwy'n gallu gwerthfawrogi ei ddefnydd
o liw; a phwy na all hoffi ei ddarlun enwocaf,
sef " The Fighting Temeraire"? Lliwiau nefolaidd!
Oes na aelodau o Gylch Dysgwyr Derby a
thalent arlunydd tybed? Os oes, codaf fy het
iddynt.

Mae'n teimlo'n briodol braidd fy mod i'n
ysgrifennu darn ar gyfer rhifyn o 'Llais y Derwent' a fydd yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd
eleni wrth orffen fy ffolio ar gyfer yr Arholiad
Uwch a fydda i'n ei sefyll ym mis Mehefin. Yn
aml bydd pobl yn adlewyrchu ar bethau a
ddigwyddodd yn y gorffennol neu edrychan
nhw yn ôl yn y dyddiau a fu ar y fath achlysuron a phenblwyddi a dathliadau. Efallai fy mod
i'n gwneud yr un peth trwy ysgrifennu'r geiriau
'ma.
Lle oeddwn i a beth oeddwn i'n ei wneud
deng mlynedd yn ôl? Wel, Ro'n i wedi bod yn
y brifysgol am ddeunaw mis gan i mi adael fy
ngwaith fel argraffydd y flwyddyn gynt.'
Myfyriwr aeddfed wyt ti', meddwn i wrth fy hun
bryd hynny dychrynllyd am sbel oedd honno,
rhaid i mi gyfadde’, ond fel mae'r ddihareb
Gymraeg yn dweud: 'nid byd, byd heb
wybodaeth' Roedd o'n amser o newid mawr
yn fy mywyd, ond mi wnaeth y profiad hwnnw
roi cymhelliant i mi flynyddoedd wedyn, sef y
cymhelliant i ddysgu Cymraeg. Os yn i wedi
ennill gradd, pam na allwn i ddysgu iaith arall?
Gwaith caled ac ymroddiad ydy'r cyfan ro'n
angen. Mi gyrhaeddodd 2007 yn ddigon buan
a ro'n i'n drist bod y tair blynedd wedi dod i
ben. Tra o'n i yn y brifysgol, ro’n gweithio i'r
Cenedlaethol Peak District fel ranger rhan amser a hefyd cyson efo'r Ymddiriedolaeth Natur
Swydd Derby o'n i. Yn y diwedd, ro'n i'n dysgu

Howell Price
(aelod o Gymdeithas Cymry Nottingham)
geirfa
arlunydd > artist, painter; llun dyfrliw > watercolour;
llun olew> oil painting; diwydiannwr > industrialist; anhyddysg > unlearned, ignorant; y goets fawr > stagecoach
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am y pethau a oedd yn agos at fy nghalon yn
ogystal â gweithio yn yr awyr agored yng
nghefn gwlad dlos. Mi deimlodd hi fel y nefoedd ar ôl i mi dreulio bron yn ddeng mlynedd
yn gaeth mewn ffatrïoedd.
Ym mis Awst 2005, mi ddechreuais i ddringo
mynyddoedd Cymru. Wnaeth yr her hon fy
nghadw i'n brysur am bum mlynedd. Fel yr amser yn y brifysgol, ddysgodd profiad i mi. Mi
faswn i'n defnyddio nifer o eiriau i ddisgrifio'r
peth gan gynnwys: heriol, ysbrydoledig, addysgol ac emosiynol ar adegau. Yn anad dim, mi
wnaeth y mynyddoedd i mi deimlo'n
ostyngedig. Yn aml mae gynnon ni ganfyddiad
bod ni'n hollol bwysig yn y byd a bod dim byd
mor arwyddocaol na bodau dynol. Wel, mae'r
mynyddoedd yn fwy ac mae'r Ddaear yn fwy
fyth ac mae'n gwneud lles i chi feddwl am hyn
o bryd i'w gilydd. Mi wnaeth y mynyddoedd i mi
feddwl am ddysgu Cymraeg ac o'n i wedi datblygu diddordeb yn yr enwau hudolus a oedd
ar y map. O ganlyniad i'r ysbrydoliaeth hon,
fydda i'n meddwl am fynyddig Cymru pan feddylia i am yr iaith Gymraeg. Mae'r agosatrwydd
sy'n bodoli rhwng y ddau beth yn swynol a
thragwyddol.
Heblaw dysgu Cymraeg ei hun, dw i wedi
cwrdd â llawer o bobl arbennig dros y pedair
blynedd ddiwetha' a dw i'n falch o ddweud bod
nifer fawr ohonyn nhw wedi mynd yn ffrindiau
da i mi. Dyna oedd y peth annisgwyliadwy o
ran dysgu Cymraeg, ond peth sydd mor amlwg
erbyn hyn. Mae'r Gymraeg yn tynnu pobl a
chymunedau at ei gilydd a phan feddylia i am
yr agwedd hon, mi feddylia i am y cymunedau i
gyd yng Nghymru y mae eu hiaith nhw dan
fygythiad. Iaith y galon ac iaith y bobl ydy'r
Gymraeg. Mae'n teimlo'n hynod o arbennig i
fod yn rhan o'r gymuned fyd-eang neu fel
dwedodd un person wrtha i: 'croeso i'r clwb!'.
Felly, dyna beth fydda i'n ei wneud: adlewyrchu. Y deng mlynedd ddiwetha'. Dysgu Cymraeg. Dringo mynyddoedd. Ysbrydoliaeth.
Cymunedau, pobl a chyfeillgarwch. Er hynny,
oni ddylen ni edrych tuag at y dyfodol hefyd?
Rhaid i ni wneud yn siŵr bod gan y pethau dw i
newydd son amdanyn nhw dyfodol llewyrchus
a diogel. Os bydd pethau 'ma'n cael eu
sicrhau, bydd ganddynt atgofion melys i’w hel
yn 2025. Mae 2025 yn swnio'n ddyfodolaidd
iawn, ond ydy?!

Fy nhaith Gymraeg
Des i fyw a dysgu ym Mheterborough yn y
flwyddyn 1972 ar ôl cael fy ngeni a'm codi
yng Nghymru am 21 o flynyddoedd. Roedd
fy nhad yn siarad Cymraeg, ond roedd fy
mam yn hannu o Peterborough ac felly heb
ddealltwriaeth o'r iaith Gymraeg. Saesneg
oedd iaith yr aelwyd, ond roedd fy mam yn
awyddus iawn i ymwneud â phopeth Cymreig. Roedd fy nhad yn siarad Cymraeg
gyda'u frodyr a chwiorydd a gyda unrhyw
un arall oedd yn siarad Cymraeg.
Derbyniais addysg Gymraeg ystatudol yn
yr ysgol Gynradd yn y pum degau lle bum
yn dysgu geiriau, ymadroddion ac ambell
waith brawddegau am lefydd arbennig er
engraifft lan y môr ac ar y fferm a.a. Yn
ystod y chwe degau bues yn ddisgybl yn
ysgol Howells Llandâf Caerdydd lle bues yn
llwyddiannus yng Nghymraeg lefel 'O'. Er
hynny nid oedd yn cynnwys llawer o siarad
Cymraeg - yn hytrach mwy o ysgrifennu a
chyfieithu.
Yn 1969 es i Goleg y Drindod,
Caerfyrddin - coleg hyfforddi dwy ieithog ar
gyfer athrawon Ysgol Gynradd. Roedd nifer
o'm ffrindiau yn siarad Cymraeg a dysgais
tipyn am yr iaith Gymraeg. Yn 1972 fe ddes
i Peterborough (lle roedd fy rhieni'n wedi
symud i fyw) a dechrau ar fy ngyrfa dysgu
yn y ddinas.
Neidio ymlaen i 2011
Dyma flwyddyn fy ymddeoliad. Yn ystod
fy nghyfnod fel athrawes bues yn ymweld â
ffrindiau nôl yng Nghymru - 'chwifio baner
Cymru' fel petai ac yn ymfalchio o'm
treftadaith Cymreig.
Yn y flwyddyn 2011 clywais am U3A Peterborough - un o'r grwpiau mwyaf yn y
wlad. Er mawr lawenydd roedd grwp yn cy-

Martin Coleman
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farfod yn fisol o'r enw 'All Matters Welsh' ac fe
es i'r cyfarfod ym mis Medi a chael croeso yno
a theimlais yn eithaf cartrefol. Mae tua pedwar
deg o aelodau yno - Cymry Cymraeg a hefyd
Cymry Di-Gymraeg sydd a chysylltiad â
Chymru yn mynychu'r cyfarfodydd. Rydym yn
cael siaradwr gwadd bob mis, a phaned a
chlonc. Mae tipyn o hwyl i'w gael yno ac yn
ein cyfarfod diwethaf (ddechrau mis Ionawr)
cawsom barti Blwyddyn Newydd gydag eitem-

wedais ynghynt fy mod yn 'chwifio baner
Cymru' ym Mheterborough ac yn debygol o
wneud hynny am flynyddoedd i ddod.
Sioned Whitehead
(Cyfieithiad gan Sheila Evans
Materion Cymreig Peterborough)

Pwy ddwedodd bod
ieithoedd lleiafrifol yn
marw allan?

Bore Coffi misol
Popeth yn Gymraeg
Cymry Nottingham
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

au cerddorol a phenillion Cymraeg a Saesneg.
Yn y cyfarfod cyntaf cefais wybod bod
dosbarth Cymraeg i'w gael yn wythnosol.
Roedd un dosbarth i ddysgwyr a'r dosbarth
arall i'r rhai mwy hyderus. Es i ddosbarth y
dysgwyr ond ar ôl ychydig wythnosau ces
ddyrchafiad i'r dosbarth nesaf. Yn ystod y
wers gyntaf gofynnodd yr athro i mi beth oedd
fy enw a dywedais mai Janet oeddwn ac meddai ef 'Sioned' yw'r enw Cymraeg am Janet ac
ers hynny Sioned ydwyf!
Erbyn hyn mae nifer o bobl sy'n rhygl yn yr
iaith wedi ymuno â'r grŵp a nawr mae grŵp
arall yn cyfarfod yn wythnosol yn siop goffi
'Sue Ryder' i sgwrsio yng Nghymraeg a chael
paned a theisen! Wi'n teimlo'n anrhydedd i fod
yn rhan o'r grŵp yma ac mae fy Nhgymraeg
wedi gwella tipyn.
Rwyn mynd nôl i Gymru yn eithaf aml ac yn
dweud wrth bobl (yn Gymraeg wrth gwrs) fy
mod yn byw ym Mheterborough ac fy mod yn
mynd i ddosbarth siarad Cymraeg yn wythnosol.
Yr ydym yn cyfarfod â grwpiau
cymdeithasol ac y byddwn yn dathlu Dydd
Gwyl Dewi gan gael pryd o fwyd gyda'n gilydd.
Mae'r Cymry yn synnu ac yn falch fel y dy-

Say Something In Welsh
Become a Welsh speaker - join the
world's largest class!
FIND OUT WHY OVER 20,000 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
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Llongyfarchiadau!

Menter Iaith Lloegr

Llongyfarchiadau
i
Gylch
Dysgwyr
Cymraeg Derby ar ddathlu dengmlwyddiant
eich cylchgrawn, Llais y Derwent.
Bydd Materion Cymreig Peterborough, yn
dathlu ein pumed pen-blwydd ym mis Ebrill
eleni. Yr ydym yn sylweddoli pa mor anodd
yw i sefydlu ac wedyn cadw i fynd gyda
gwersi Cymraeg.
Yr ydym yn gweithredu
dan nawdd Prifysgol y Drydydd Oedran,
Peterborough (University of the Third Age,
Peterborough).
Cawson llawer o help i
hysbysebu a recrŵtio ac roedd pobl yn fodlon
trefnu a rhannu’r gwaith.
Nawr, yr ydym yn cwrdd fel grŵp ar y dydd
Iau cyntaf o’r mis i wrando ar siaradwyr ar
unrhyw bwnc yn ymwneud â materion
Cymreig. Hefyd, mae gennym tri dosbarth
iaith Cymraeg yn cwrdd yn wythnosol, ar
wahanol lefelau gyda cyfanswm o 9 o
fyfyrwyr. Yn ogystal, mae gennym bymtheg o
aelodau sydd wedi cwblhau'r cyrsiau ac wedi
ymuno â'r grŵp Sgwrs Cymraeg. Yma, mae
gennym aelodau gyda gwahanol lefel o
gymhwysedd, yn estyn o’r rhai sydd yn
siarad Cymraeg fel eu iaith cyntaf i'r rhai
hynny sydd newydd ymuno â'r grŵp. Rydym i
gyd yn helpu ein gilydd.
Mae Sioned Whitehead yn egluro (ar dudalen
pedwar y rhifyn yma o Lais Y Derwent) ei
phrofiad ar ôl ymuno gyda Materion Cymreig,
Peterborough.
Pob lwc yn y dyfodol i Gylch Dysgwyr
Cymraeg Derby.

Safle ar Facebook i’r rhai sy’n dysgu’r
Gymraeg hyd a lled Lloegr.
i gysylltu a Llais Y Derwent
anfon ebost i
menteriaithlloegr@mail.com

Rhaglen Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby
2015-2016
Mae’r Cylch yn cwrdd unwaith y mis, dydd
Sadwrn am 9.30 y bore yn Nhŷ Cŵrdd y
Crynwyr, Stryd Sant Helen, Derby.
Dyn ni’n cynnal Ysgol Cymraeg Undydd unwaith y flwyddyn a 9 Gweithdy Cymraeg misol. Mae’na groeso i Ddysgwyr o bob safon a
hefyd i Gymry Cymraeg alltud.
26-9-15 Ysgol Undydd Cymraeg Derby
9.30yb - 3.30yp (Pris ₤15 gan gynnwys cinio
a diodydd )
Mae pris mynediad i’r gweithdai
yw ₤5 bob un
7-3-15 Gweithdy Cymraeg
11-4-15 Gweithdy Cymraeg
9-5-15 Gweithdy Cymraeg
6-6-15 Gweithdy Cymraeg
17-10-15 Gweithdy Cymraeg
14-11-15 Gweithdy Cymraeg
12-12-15 Gweithdy Cymraeg
Mae dyddiadau islaw eto i’w cadarnhau

Meirion Griffiths
Materion Cymreig Peterborugh

Dorridge & Solihull SSIW

09-1-16 Gweithdy Cymraeg
13-2-16 Gweithdy Cymraeg
12-3-16 Gweithdy Cymraeg
09-4-16 Gweithdy Cymraeg
7-5-16 Gweithdy Cymraeg
11-6-16 Gweithdy Cymraeg
am fanylion pellach ewch i’n gwefan

Grŵp ymarfer sy’n cwrdd dwywaith y mis yn Solihull a Dorridge
am fwy o fanylion cysylltu
ac Aled James
07989945577
neu fynd i’r grwp ar Facebook

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
6

glust. “Rhaid cadw’r safon lan ti’n gweld” meddai. Cawsom fore diddorol dros ben a ninnau ,
dysgwyr a’r profiadol yn cyd ddysgu gyda’n
gilydd.
Blwyddyn nesaf hyfryd byddau cael timau o
whanol ardaloedd Lloegr i gystadlu yn
“Nhalwrn Sgrabl Gymraeg Lloegr. Mae’n debyg fod a chwareuwyr yng Ngymru’n rhy
brysur yn Chwarae English Sgrabble neu Talwrn y Beirdd!
Mae’r Tlws eleni yn mynd i Vivian Harris
(dysgwr profiadol) ac Enid Davies (athro profiadol a ffermwraig).
Gwynne Davies

Racs JIBERDERS
Fel mae nifer fawr ohonoch yn gwybod fe
gafwyd cystedleuaeth flynyddol ‘Tlws y
Scrabl Gymraeg’ yn Neuadd Eglwys y Crynwyr, Derby, yn ddiweddar, ac yn wir r’oeddwn
yn crynu yn fy esgydiau wrth yrru’r car yno
erbyn 09.30awr fore Sadwrn. Wel pam o’n
i’n crynnu, am fod dau o farnwyr trwyadl y
gem yn cael eu cludo gennyf, sef Vivian a
Howell, “rhaid cadw safon uchel heddiw”
meddent.
Cawsom groeso hael gan Jonathan a’i
ffrindiau ac mewn byr amser yr oedd un ar
bymtheg ohonom yn chwysu wrth ymdrechu
cael gafael ar eiriau Cymraeg safonol yn
Geiriadur Mawr y diweddar Stephen J. Fel yn
y Sgrabble Saesneg neu unrhyw iaith arall ni
ellir defnyddio Enwau proper(pobl, ac ati) ar
ferf eu hun yn y Gymraeg ond mae gwrthod
cymlethdod y treigliadau yn sicrhau fod na
leihad sylweddol o nifer posibliadau o eiriau
sy’n dderbyniol, er fod yna estyniad o’r nifer o
seiniau yn y Wyddor Gymraeg. Mae hyd yn
oed cystadleuwyr dawnus a hyderus yn cael
eu gwasgi i gyflwr brecdown y meddwl ar
brydiau! Yn y saesneg mae’ bosib i’r rhan
fwyaf ohonom gael gafael ar eiriau bedwar
neu bump llythyren ac o dro i dro cael wyth
neu naw, a sgor fawr ar y terfyn. Ein profiad
a dau ofonom yn chwarae gyda’n gilydd ef yn
ddysgwr newydd a minnau yn siarad iaith y
wes wes gogledd Sir Benfro byddem yn reit
ffodus ychwanegu tair llythyren ar y tro. Digon isel oedd ein sgor terfynol a Howell a
Jane ymhell ar y blaen. Gwrthodwyd nifer o’n
geiriau fel pentigili am ei fod ddim yn llyfyr
Stephen J. Ond y sroc fawr oedd sylweddoli
fod jibyders yno, a Howell yn gwenu o glust i

GEIRFA:
Crynwyr - Quakers
Cystadleuaeth - competition
Cymhlethdod - complexity
Safonol - standard
racs jibyders - torn into small rag fragments
treigliadau - mutations
Trwyadl - thorough
Wyddor - Alphabet
Ymdrechu - strive
Pentigeli - all the way

Teg?
Ges i rhain ar y Sêl.
Gostion nhw dri deg pump yn lle saith deg,
Ar y cyfan wedwn i, bargen deg.
Ges i saith deg am eu gwneud.
Rwy’n gwnio cannoedd o’r rhain bob wythnos hir.
Tri deg pump ceiniog am bob Nike a dweud y gwir.
Ond yma
Yn Indonesia
Bargen deg oedd cael y job i ddechra’
Einir Jones
Berw’r Pair, Llangefni 1995
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Cyfarchion o
Norfolk!
Yn ddiweddar wnes i deithio i'r Bala am
gyfnod byr ac ar y ffordd adre, wnes i aros
am sbel ym Mhen y Bryn (ger Wrecsam) hen
gartref un o ddynesau ein grŵp. 'Does bron
neb yn siarad Cymraeg yno' meddai hi. Ro'n
i'n awyddus i weld faint o'r trigolion oedd yn
siarad yr hen iaith, Dw i'n falch i ddweud bod
y person cyntaf, sef dyn lolipop tu allan i'r ysgol oedd yn hapus i siarad yn Gymraeg efo
fi. Yn hwyrach weles i grŵp o fechgyn ysgol
yn cerdded i lawr y stryd fawr yn fy nghyfeiriad i. Pob un ohonyn nhw yn siarad Cymraeg
yn rhugl. Wrth gwrs wnes i dynnu llwyth o luniau i ddangos i'r clwb ar y nos Iau ganlynol.
Roedd y ddynes mewn cwestion wrth ei bodd
yn rhoi stori i bob llun. Pwy oedd yn arfer byw
yn y tŷ hwn ac yn addoli yn y Capel ac yn y
blaen. Roedd 'na rhai o'r lluniau yn dangos
hen Gapel a oedd erbyn hyn wedi cau ac yn
edrych yn drist. Yn y fynwent wnes i dynnu
rhai foto's hen feddau. Er ei syndod hi weles i
rai o'i theulu hi. Wnes i ymddiheuro, doedd
ddim syniad arna i o gwpl. Er fy rhyddhad
doedd hi ddim yn rhy drist.

Llofruddiaeth
neu beidio?
Yr adeiliad mwya amlwg yng Nghydweli yw’r Castell Normanaidd ond y lle
mwya diddorol i mi yn bersonol, a sydd
a chysylltiadau teuleol, yw’r Capel
gyferbyn a’r tŷ lle redden ni’n byw yn
Stryd y Bont.
Adeiladwyd hwn yn wreiddiol, fel tŷ
preifat yn y flwyddyn 1862 gan ddyn
lleol, ond yn y flwyddyn 1916, death
teulu Seisnig i fyw yno - Harold a Mabel Greenwood a phedwar o blant.
Roedd y Greenwoods wedi priodi yn
1896 ac yn ôl y papur newydd, The
Times, “Harold Greenwood, youngest
son
of Norman W illiam Greenwood
Esq., of Inglewood, Yorkshire and Mabel Bowater, daughter of W illiam Vansittart Bowater, Baronet, Bury Hall,
Edmonton, Middlesex.”
Roedd Harold Greenwood wedi cael
swydd fel cyfreithiwr yn Llanelli yn
1986, a buont fyw mewn dau dŷ arall
yng Nghydweli, cyn symud i Rumsey
House yn 1916. Roedd y teulu yn
adnabyddus yn y dref, a Mabel Greenwood yn boblogaidd iawn, a llawer o
ffrindiau. Cymeroedd hi ddiddordeb ym
materion y dref, a roedd hi’n mynychu
Eglwys Santes Fair yn ffyddlon. Roedd
hi’n aelod o’r clwbiau tennis a croquet
ac yn cefnogi’r gwyliau a’r ffêtes ac
ati.
Roedd ei gŵr, ar y llaw arall, ddim
mor boblogaidd, yn enwedig gyda

Eleni dw i'n edrych ymlaen at fynd i'r Eisteddfod Genedlaethol unwaith eto ac i'r
Bootcamp SSIW. Roedd yn wych i gwrdd â
Jonathan a ffrindiau eraill yn y Steddfod y
llynedd yn Llanelli. Mae'na rywbeth i bawb
yn wir ac mae'n bron yn amhosibl i fi enwi fy
uchel bwyntiau i gyd achos yr oedden yn rhy
niferus.
Gaf i estyn ein chyfarchion gorau i bawb yn
Derby a Nottingham a thu hwnt. Gobeithio
eich gweld chi rhywbryd dros y flwyddyn.
John Archer
Kings Lynn
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dynion y dref o achos ei gyfeillgarwch
gyda rhai o’r gwraggedd lleol. Mae’n
debyg roedd Mr Greenwood yn ddyn
bach sionc, yn gwisgo’n daclus iawn
a’i sgidiau o hyd yn disgleirio diolch i’r
sglein Cherry Blossom - a dim unrhyw
sglein arall yn gwneud y tro!
Roedd Mrs Greenwood yn aml yn
dost. W edi cael pedwar o blant, dwy
ferch a dau fachgen, doedd hi ddim yn
fenyw
gryf.
Ei
doctor
dros
y
blynyddoedd oedd y Doctor Tom Griffiths a oedd yn byw yn y tŷ a brynodd
fy nhad blynyddoedd yn ddiweddarach.
Ar ddydd Sadwrn 14eg o fis Mehefin
1919, aeth Mrs Greenwood i Lanyfferi i
gyfarfod yn y Clwb Tennis. Trannoeth,
cododd i frecwast a wedyn darllennodd
y papur yng nghymni ei gŵr yn yr ardd.
Bwytodd y teulu ginio dydd Sul am un
o’r gloch ond tua canol y prynhawn
aeth Mrs Greenwood yn dost. Roedd
rhaid iddi fynd i’r gwely ac yna, tua
saith o’r gloch anfonwyd am y Doctor
Griffiths. Gwaethygodd yn ystod y nos
a fe farwodd yn ystod oriau bach y
bore Dydd Llun. Beth oedd yr achos?
Ar y tystysgrif marwolaeth, ysgrifennwyd ‘clefyd calon’ - ond sut oedd hi
wedi marw mor gyflym?

roedd mwy o syndod i ddod.
Mis ar ôl yr angladd, clywson am
ddyweddïad Harold Greenwood a
Gladys Jones, merch perchennog y
papur newydd - ’Llanelly Mercury’.
Priodwyd y ddau ar Hydref 1af yng
Nghapel y bryn, Llanelly. Aeth y
sibrwd yn siarad, a’r siarad yn fwy a
mwy uchel nes i’r heddlu gorfod
ymddiddori yn y mater.
Deg mis ar ôl ei chladdedigaeth,
cafodd corff Mabel Greenwood ei godi
o’r bedd, ac ar ôl post mortum,
darganfwyd arsenic ynddo. Arestiwyd
Greenwood ac aeth i dreial am
lofruddio ei wraig. Pleidiodd yn ddi euog o’r cyhuddiad ac ym mis
Tachwedd 1920, dechreuwyd treial a
ddaeth yn enwog ledled y wlad.
Y
Barnwr
oedd
Mr
Justice
Shearman; ar ran y Goron oedd Syr
Edward Marley Samson ac yn ffodus i
Harold Greenwood, roedd y dyn i’w
amddiffyn
yn
ddyn
dawnus
a
charismatig
iawn
Syr
Edward
Marshall Hall KC. Parhaodd y treial am
wythnos yn Neuadd y dref yng
Nghaerfyrddin.
Yr
achos
yn
erbyn
Harold
Greenwood oedd ei fod wedi gosod yr
arsenic mewn potel o win Burgundy a
yfodd Mrs Greenwood gyda’i phryd
bwyd amser cinio ar y dydd Sul. Yn
ystod y treial, roedd sawl peth yn
mynd yn erbyn Harold Greenwood;
paham oedd e wedi bod yn y pantri am
rhyw hanner awr cyn cinio ar y dydd
Sul? Paham oedd e wedi cymryd cyn
gymaint o amser i nôl y Doctor
Griffiths i weld ei wraig wedi iddi fynd
mor dost ar y prynhawn Sul? Paham
oedd e wedi prynu modrwy diamwnt
rhyw dair wythnos ar ôl marwolaeth ei
wraig a wedyn wedi priodi Gladwys
Jones mor gyflym, ym mis Hydref yr un
flwydddyn?
Ond taw pa mor gryf oedd yr achos
yn ei erbyn, ei ferch Irene a wnaeth
achub bywyd ei thad; dywedodd hi ei
bod wedi yfed ddwywaith allan o’r un
fotel o win Burgundy a’i mam. Felly,
pan ofynodd y Barnwr os oedd Harold
Greenwood yn euog neu beidio,
atebwyd ei fod yn ddi-euog - ond ar

Claddwyd Mrs Greenwood ar y Dydd
Iau 19eg Mefehin - ond
roedd y
sibrwd wedi dechrau yn y dre. A oedd
rhywbeth o’i le ynglyn a’i marwolaeth?
Roedd ei ffrindiau a phobl lleol wedi
synnu gan y newyddion trist —ond
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ddarn o bapur na ddarlenwyd ar y pryd
- dywedwyd fod Mrs Greenwood wedi
marw o effaith yr arsenic ond doedd
ddim modd o wybod yn siwr sut roedd
hi wedi cael ei gwenwyno.
Tasai’r achos hyn wedi bod mewn
Llys yn yr Alban, fe fyddai hwn wedi
meddwl dyfarniad o NOT PROVEN yn
erbyn Harold Greenwood.
Cafodd Mrs Greenwood ei hail-gladdu
ym mynwent yr eglwys yn y dref. A
Harold Greenwood? W el - roedd e’n
ddyn rhydd - ond yn ddyn wedi cael ei
ddistrywio. Roedd ei swydd wedi mynd
yn ddim, ei arian wedi diflannu i dalu
Syr Edward Marshall Hall, a’i iechyd
wedi gwaethygu. Newidodd ei enw ac
aeth i fyw yn Swydd Hereford. Fe
farwodd, yn 54 mlwydd oed yn 1929 o
dan yr enw Mr Pilkington.
Felly,
beth
ddigwyddodd
yng
Nghydweli nôl yn y flwwyddyn 1919? A
oedd Harold Greenwood yn ddi-euog o
lofruddio ei wraig ond yn euog o ailbriodi yn rhy gyflym? Pwy a wyr?

Beth yw

Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg?
Cymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddidrais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru
fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.
 Ydych chi erioed wedi profi anhawster
wrth geisio cael gwasanaeth Gymraeg?
 Cael eich trin yn amharchus wrth siarad
Cymraeg?
 Cael trafferth cael mynediad i addysg
Gymraeg i chi neu’ch plant?
Cymdeithas o bobol yw Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg sydd eisiau sicrhau cyfle cyfartal
i’r iaith Gymraeg ac sy’n ymgyrchu yn unol
â'r dull di-drais ac yn gadarnhaol dros hawliau i bobl Cymru ddefnyddio’r iaith ym
mhob agwedd o'u bywyd.
Yn 1962 yn narlith Tynged yr Iaith nodwyd
fod angen chwyldro er mwyn achub yr iaith
Gymraeg. Am bron i bumdeg mlynedd mae
Cymdeithas yr Iaith wedi bod ar flaen y gad
yn arwain y chwyldro hwnnw. 1960au
Arwyddion
Ffyrdd
Dwyieithog
1970au Ymgyrchu am sianel Deledu Cymraeg1982 – Sefydlu S4C, unig sianel deledu
Cymraeg y byd.1980au Ymgyrch am
Ddeddf Eiddo er mwyn cynnal cymunedau
Cymraeg.
1993 Deddf Iaith a roddai ddyletswydd ar
gyrff cyhoeddus i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyfyngedig. 2000au Ymgyrchu dros
gadw ein ysgolion pentrefol; Ymgyrchu dros
Ddeddf Iaith Newydd 2010. Statws

Delyth Neill

Croeso i Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r
Gororau, cartref ein Prifwyl 2015. Cynhelir yr
Eisteddfod ar dir Mathrafal o 1 - 8 Awst 2015.
Mae’r Eisteddfod yn ddathliad o’r Gymraeg a
diwylliant Cymru, ac yn binacl prosiect
cymunedol dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n
dod a phobl o bob oed a chefndir ynghyd i
hyrwyddo’r ŵyl a chodi arian at y gronfa leol.
Bydd tocynnau ar werth ym mis Ebrill a
byddwn yn cyhoeddi ein cynigion arbennig
ymlaen llaw.
Manylion cysylltu:
0845 4090 800 Llun – Gwener 10-00 – 16.00
Ffôn
0845 4090 300 / 0845 4090 400 / 0845 4090 900
Ebost gwyb@eisteddfod.org.uk
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Swyddogol i'r Gymraeg, y Mesur Iaith Gymraeg 2011 Sefydlu Coleg Cymraeg
Cenedlaethol. Rydym yn credu fod gan bob
cymuned botensial i fod yn gymuned Gymraeg. Mae gan y mudiad bolisïau blaengar
mewn pedwar maes sy’n effeithio’r Gymraeg er mwyn hyrwyddo’r iaith:
Hawliau Ieithyddol
Er fod y Gymraeg yn iaith swyddogol
erbyn hyn mae’r mesur iaith presennol yn
rhoi mwy o hawliau i sefydliadau i beidio â
gweithredu drwy’r Gymraeg nag yw’n rhoi'r
hawl i bobol Gymru defnyddio’r iaith.
Byddwn felly yn parhau i frwydro dros Fesur
Iaith cryf sydd yn cynnwys hawliau i bobl
weld, clywed a defnyddio'r Gymraeg ym
mhob agwedd o fywyd.
Addysg
Credwn fod y Gymraeg yn sgil addysgol
hanfodol i bob plentyn ac y dylai fod gan
bawb yr hawl i dderbyn addysg Gymraeg
gynradd ac uwchradd yn lleol, ac y dylai addysg Gymraeg gyflawn fod ar gael hyd at
lefel Prifysgol a thu hwnt. Ymhellach dylai'r
system addysg arfogi pobl ifanc i ddeall
gweithdrefnau a systemau gwleidyddol a sut
i wneud gwahaniaeth.
Cymunedau Cynaliadwy
Mae'r farchnad dai yn aml y tu hwnt i
gyrraedd bobl leol. Dylai system gynllunio
adlewyrchu a gweithio er lles y gymuned
leol drwy asesu'r angen lleol am dai a datblygu'r farchnad dai yn ôl hynny gan sicrhau
stoc digonol o dai fforddiadwy i'w prynu a'u
rhentu a sicrhau cymorth i brynwyr tro cyntaf ac i bobl leol.
Cyfryngau
Cred Cymdeithas yr Iaith fod y cyfryngau
modern yn holl bwysig i ddyfodol llewyrchus
i’r iaith Gymraeg. Er mwyn rhoi hygrededd
i’r iaith a hyder i’w siaradwyr ymgyrchwn
dros wasanaeth Cymraeg ar orsafoedd radio lleol; ac annibyniaeth a chyllid teg i’n
sianel deledu Gymraeg.
Ond mae’r Gymraeg yn ddiogel
erbyn hyn...
Mae sefyllfa’r iaith wedi cryfhau dros y
blynyddoedd mae’n wir, ond mae nifer o
ffactorau fel effaith globaleiddio a dirywiad
cymunedau Cymraeg yn fygythiad i'r iaith.
Er mwyn iddi fod yn iaith fyw rhaid i ni ei
defnyddio ym mhob rhan o’n bywydau - yn
iaith naturiol yn ein cymunedau, ar y we, yn

y siop, cyfrwng i’n haddysg, radio a theledu.
Dydw i ddim yn un i brotestio...
Beth yw'r dewis arall – derbyn popeth yn
ddi-gwestiwn? Sut mae hynny'n mynd i ddiogelu'n cymunedau, ein gwlad a'r Gymraeg? Hanfod y Gymdeithas yw gweithredu
yn ôl y dull di-drais; gall hyn fod yn unrhyw
beth o ysgrifennu llythyr am ddiffyg
gwasanaeth Gymraeg neu gasglu llofnodion
ar ddeiseb, hyd at brotestio neu hyd yn oed
baentio sloganau. Does neb o fewn y
Gymdeithas yn cael ei orfodi i wneud unrhyw beth a rhoddir pwyslais ar annog a
chynorthwyo ein haelodau i gyfrannu a datblygu eu sgiliau er budd y gymuned. Mae
angen pobol sydd yn gallu ysgrifennu, darlunio, cyfathrebu, creu pethau, pobol gydag
arbenigedd mewn addysg, cyfraith, adloniant, cyfrifiaduron, yn wir, beth bynnag eich
talentau, mae yna le i chi yng ngwaith y
Gymdeithas.
Beth alla i wneud?
Ymaelodwch! Ymuna â chell. Cell yw
cangen leol o’r Gymdeithas. Mae yna gelloedd drwy Gymru gyfan a gallwch chi
ddechrau cell yn eich ardal chi yn ddigon
hawdd.
Does dim angen llawer o bobol i ddechrau
cell a gall eich swyddog lleol cynorthwyo
chi. Beth sy'n digwydd yn fy rhanbarth i?
Cysylltwch gyda ni i gael manylion pellach
am ein hymgyrchoedd a sut gallwch chi fod
yn rhan o chwyldro Cymdeithas yr Iaith.
Cofiwch, cymdeithas o bobol yw
Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, hynny yw,
chi!
Mae’ch cyfraniad yn holl bwysig a gyda’n
gilydd rydym yn arwain y frwydr dros
sicrhau dyfodol i’r iaith Gymraeg Ymunwch
â’r chwyldro!
Manylion Cysylltu:
01970 624501
swyddfa@cymdeithas.org

DIM OND MASNACHWR
Mewn gair ac mewn gweithred
Mae’n hynod o chwim;
Mae’n gwybod pris popeth
Heb gwybod gwerth dim.
Thomas Jacob Thomas
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U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk
Peterborough U3A 01733 266483
Malvern U3A
Sheffield U3A

Cymdeithasau Cymreig Cymraeg yn Lloegr

Grwpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr

Mae Cymdeithasau Cymreig a Chymraeg
yn Lloegr yn aml yn cynnig y cyfle i ymarfer
eich Cymraegyn 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.

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.h
tm
Clwb Clebran Bradford
www.communicate.co.uk/brad/stdavidssocie
ty
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

Birmingham Welsh Society
Bradford St Davids Society
Chester Welsh Society
Croydon Welsh Society
Cymdeithas Cymraeg Northwich
Cymdeithas Cymreig Norfolk
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

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-ydderwentydd neu ar safle
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