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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg Canolbarth Lloegr

r ydyn ni wedi cael sawl digwyddiad
llwyddianus ers ailddechreu ar ôl yr Haf. Cynhaliwyd darlith ddiddorol am dirluniau o
Gymru gan Dr Stephen Green yng nghyfarfod
Mis Hydref Cymdeithas Gymreig Derby, yn eglwys y
Bedyddwyr, Broadway, Derby. Mae'r gymdeithas yn
cwrdd ar y nos Wener gyntaf bob mis.
Cynhaliwyd Ysgol Cymraeg Undydd Derby ar ddydd
Sadwrn 19 o Hydref yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr yng
nghanol dinas Derby. Daeth 35 o bobl at ei gilydd
mewn tri dosbarth i ddysgu, siarad a mwynhau iaith a
diwylliant Cymru. Cafodd dosbarth y dysgwyr profiadol
a Chymry alltud amrywiol cyflwyniadau PowerPoint i'w
diddani, yn dechrau efo darlith am hen draddodiadau
Cymreig megis Y Fari Llwyd gan Aled James o Solihull
(gynt o Gaerdydd) ac wedyn cyflwyniad tu hwnt o ddiddorol gan Dr Katie Hemer o Brifysgol Sheffield (gynt o
Hen Golwyn). Roedd Dr Hemer yn siarad am ei gwaith
fel archeolegydd biomolecwlar. Hoffwn ddiolch hefyd i
Martin Coleman am gyflwyniad am waith adran
hawliau tramwyfa llwybrau cyhoeddus Cyngor Sir
Swydd Derby. Roedd cyflwyniad Jonathan Simcock yn
son am deithiau Gymdeithas Edward Llwyd. Eileen
Walker o Bradford oedd tiwtor ar gyfer y grŵp canolradd. Cawson nhw amrywiaeth o gemau ac ymarferion
iaith tra oedd Elin Merriman yn gofalu am anghenion
dysgu grŵp o ddechreuwyr pur. Diolch yn fawr i'r
athrawon, siaradwyr a gwirfoddolwyr a hefyd i 'Criw'r
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Gegin' a wnaeth gwaith caled yn darparu diodydd a chinio blasus ar gyfer y
diwrnod. Mi fydd rhaglen Cylch
Dysgwyr Cymraeg Derby 2013 yn
parhau trwy weddill y flwyddyn efo’r
cyfarfod wythnosol am 9.30 ar fore
Dydd Mawrth a'r gweithdy Dydd
Sadwrn misol yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr
ar Stryd Sant Helen, Derby. Mae'na
groeso i bawb boed dysgwyr neu
Gymry alltud ac ymwelwyr o'r hen
wlad. Mae manylion ein grŵp ar gael
ar ein gwefan.
Rhaid i ni beidio anghofio am holl
waith sy'n cael ei wneud gan wirfoddolwyr eraill i gadw dosbarthiadau a
sesiynau siarad i fynd ar draws canolbarth Lloegr. Pobl megis Viv Harris yn
Nottingham sy’n trefnu rota’r Bore Coffi
misol Popeth yn Gymraeg, a John
Archer sy’n cadw Grŵp Siarad Norfolk
i fynd. Mae Aled James yn arwain
grŵp SSIW Solihull, hefyd pobl megis
Glen Mulliner sy’n gwneud gwaith
hynod bwysig yn trefnu dau ddosbarth
Cymraeg wythnosol yn Belper. Mae
Eileen Walker yn gyfrifol am Glwb Clebran Bradford. Mae’r dosbarth Cym-

cartref!
Efo’r arian o werthiant y viola da gamba,
prhynnon nhw dy eitha mawr, a dechreuon efo
pum plentyn. Priodon nhw hefyd, achos roedden yn byw efo’i gilydd yn yr un ty, a dyna’r
India!
Ond sut bydda’r arian dal i ddod i fewn? Yn
ystod misoedd y gaeaf, pan roedd hi ddim yn
rhy boeth yn De India, gwahoddon nhw ffrindiau o Awstralia ac Europ ar wyliau, i weld
beth roeddon nhw’n gwneud. Roedd y ffrindiau yn ysbrydoledig. Dychwelon adre, a
dechreu codi arian ar ran y cartref.
Yn ystod y misoedd poeth iawn yn Awstralia, aeth Kumaran i yrru loriau dros yr anialwch, gwaith oedd yn talu yn dda iawn. Pan
roedd o’n yna, gwnaeth o lawer o gysylltiadau
a chafodd lawer o cynigion cymorth.
Yn fuan, roedd mwy o arian nag oedd angen. Wedyn penderfynodd Kumarn roedd angen gwella safon yr addysg yn yr ardal.
Felly, adeiladoddd Goleg i Athrawon, a llai
na thair blynedd wedyn, agorodd y coleg, ac
efo cant o fyfyrwyr. Roedd yn wyrth, yn enwedig yn India. Clywodd y Gwenidog Addysg
Tamil Nadu am y peth ac roedd yn gyffroes
iawn. Gwahoddodd Kumaran iddo fo ymweld
a’r Coleg , a trefnwyd gyfarfod efo Gwenidog
Addysg India cyfan, i egluro sut roeddent wedi
gwneud yr elw.
Yn y cyfamser cafodd Sharon a Kumaran
ddwy ferch. Rwan mae nhw yn fyfyrwyr, cyfrifydd a siecoleg. Ar hyn o bryd mae Kumaran
yn eitha enwog yn yr ardal, a mae’r teulu i gyd
yn hapus iawn yna, ac yn ysbrydoliaeth i bawb
sy’n eu nhabod.

raeg yr U3A yn Sheffield a’r grŵp ymarfer yn
dibynnu ar waith Steve Clements. Rhaid clodfori gwaith aelodau SSIW ym Manceinion a
Leeds yn trefnu sesiwn siarad misol mewn
tafarndai lleol. Diolch yn fawr iawn i bob un o’r
bobl anhygoel yma.
Mae'r cyfarfodydd Bore Coffi Popeth yn
Gymraeg Nottingham wedi bod yn wych yn
ddiweddar efo ymwelwyr o Norfolk (John
Archer) a Newark (Beth Jones) yn ymuno a'r
digwyddiad. Mi fydd Cymdeithas Cymry Nottingham yn cynnal Parti Nadolig 7.15yh ar
nos Fercher 11 o Ragfyr a gwasanaeth
Carolau dwyieithog ar bnawn dydd Sul 15 o
Ragfyr. Mi fydd brechdanau a the a choffi ar
gael ar ôl y gwasanaeth a digon o gyfle am
sgwrs yn y Gymraeg felly dyma gyfleoedd
gwych i ddysgwyr ymarfer siarad, dewch yn
llu.
Y Golygydd

Stori Fach

Amser maith yn ôl, pan oeddwn i yn Ne India,
cyfarfodais Sharon, merch o Awstralia. Cerddores oedd hi. Chwaraeodd fiola da gamba
mewn grŵp cerddoriaeth gynnar. Teithiodd y
grwp o ledled Ewrop, yn enwedig y Swistir, yr
Almaen a Ffrainc.
Pan roedd hi yn India, cafodd ei chalon ei
gyffwrdd gan y plant amddifad, yn cardota ar y
strydoedd. Roedd hi eisiau ei helpu nhw, a
phenderfynodd wneud hynny.
Dwedodd wrtha ei bod hi'n
bwriadu
dychwelyd i Ewrop, gwerthu ei fiola da gamba,
a dod yn ôl i Dde India, er mewn sefydlu cartref plant amddifaid.
Meddyliais i fod hyn yn syniad da, ond do'n i
ddim yn disgwyl ei weld yn digwydd. Sut bydda hi’n ei wneud? Estron roedd hi, a methu
siarad Tamil chwaith.
Arhoson ni mewn cysywllt efo’n gilydd ar ôl
dod yn ôl i’r Gorllewin, ac yn fuan dysgais ei
bod hi wedi dychwelyd i’r India unwaith eto.
Cyfarfododd hi a Kumaran, dyn ifanc lleol.
Roedd o'n teimlo yr un fath a hi am y plant.
Doedd ganddo fo ddim addysg neu bres, ond,
roedd yn ddeallus, yn nabod y dre, y bobl, a’r
iaith Tamil. Gwnaethon nhw gynllun i sefydlu’r

Lyn Cole

Bore Coffi
Popeth yn Gymraeg
Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg Nottingham yn cwrdd bob mis
mewn ardal gwahanol o’r ddinas.
Am fanylion pellach cysylltwch
â Gwynne ar 0115 925 9613
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yn y blaen. Gallaf glywed fy nhad yn awr yn
cymell y cŵn drwy weiddi "Cer i moyn Da" (go
and fetch the cows ) yn nhafodiaeth Sir Gaerfyrddin. "Da" yw'r gair a ddefnyddir yn y de am
wartheg.
Ond mae dwy ochr i bob geiniog medden
nhw. Talodd fy nhad un adeg rhyw £50 am gi
defaid bach tri mis oed; ci bach del; roedd £50
yn dipyn o arian amser hynny; roedd y ci bach
o ddras da ac roedd popeth yn addawol;
rhoddwyd yr enw Bob iddo, enw digon cyffredin, a'r gobaith oedd byddai yn ennill ei le
ar y fferm ar ôl dysgu ei grefft. Ond o'r siomedigaeth! Nid oedd Bob yn berchen ar y
gallu i ddysgu unrhyw gamp; doedd dim un
rhinwedd yn perthyn iddo; ei broblem oedd ei
fod yn meddu pob ffobia roedd yn bosib i gi
feddiannu. Roedd yn ofni pob buwch; byddai
hen fuwch araf a diniwed yn troi i edrych arno
a byddai Bob yn troi ar ei sodlau a'i gynffon
rhwng eu goesau; roedd dafad yn anathema
iddo; byddai'r oen bach diniweitach yn ei ddychryn; yn ei ddychymyg roedd pob oen bach
mor fygythiol â Tyrannosaurus Rex; roedd hyd
yn oed yr ieir yn ei feistroli mewn munedau a
byddent yn ddirmygus ohono; hefyd 'roedd yn
rhy ofnus i wynebu hyd yn oed y gath fach
fwynaf; byddai sŵn dryll yn ei wylltu yn enfawr; pan welai'r lleuad ar noson glaerwen glir
byddai yn mynd yn wallgof; hefyd roedd sŵn
cerbyd neu tractor yn ei droi i jeli; gallech
feddwl fod tanciau o Rwssia neu China wedi
torri i fewn i'r clôs; rhedai i gwato yn ei gwtsh
bob tro y delai'r postmon yn agos, neu unrhyw
ymwelwr arall. Rydych yn gweld y darlun erbyn hyn, rwy'n siwr. Mewn tri gair roedd Bob
yn dda i ddim; byddai yn dilyn y cŵn eraill yn
eu gwaith yn hel y gwartheg ac yn y blaen ond
nid oedd yn gymorth iddynt; os rhywbeth
byddai yn boendod ac yn niwsans. Doedd dim
rhyw lawer rhwng ei glustiau druan.
Ond eto cafodd fywyd cysurus; cwmni’r cŵn
eraill, gwely cynnes yn y ty gwair, a digon o
fwyd drwy gydol ei oes. Paham? Wel roedd fy
nhad, da' chi'n gweld, yn ddyn caredig iawn;
mewn oes gynharach byddai fy nhadcu, er engraifft, wedi ei hen saethu neu ei foddi am ei
ddiweithdra.
Dysgodd fy nhad wers arbennig i mi drwy ei
ymddygiad caredig tua'r ci; a'r wers yw, rydym
i gyd yn wahanol ac nid yw pawb yn meddu'r
cymeriad a'r personoliaeth i fod yn alluog ac
yn flaengar yn yr hen fyd yma; dywedais yn

Ci defaid. Paragon
neu dda i ddim.
Ysgifennais hwn ar ôl gweld treialon cŵn
defaid yn sioe amaethyddol Lincoln yn 2013.
Cyfarchion i Ddysgwyr Derby oddiwrth
Cymry Nottingham. Mae’na gymaint o
ddefaid yng Nghymru - tua 9 miliwn yn ôl un
amcangyfrif diweddar - nid yw'n syndod fod
ci defaid yn ddelwedd bwerus yn isymwybod
llawer o Gymry, yn enwedig rhai ohonom
sydd yn dod o gefndir amaethyddol. Ysgrifennodd Thomas Richards (1883 - 1958), porthmon ac amaethwr o Lanffrothen, yr englyn
gwych hyn i'r ci defaid:
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell - i'r mynydd
A'r mannau anghysbell;
Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
(Effortless strider and easy to command - to
the mountains and remote spots; fetching
and seperating the flock, is his skill in the far
valley.)
Englyn am gi defaid yn gyffredinol sydd
gan Thomas Richards ond efallai fod yn ei
feddwl rhyw gi arbennig o dda, paragon o gi,
pan ysgrifennodd yr englyn.
Pan oeddwn yn fachgen yn byw ar y fferm
yn Sir Gaerfyrddin rwy'n dwyn i gof llawer o
gŵn yn cydfyw â ni ac yn gwneud eu gwaith
yn reit dda; er nad oeddynt o safon ennillwyr
cystadleuthau, byddent i gyd yn cyfrannu,
mwy neu lai, i waith y fferm, yn hel y
gwartheg i mewn i'r clôs i gael eu godro neu
dod a'r defaid i lawr i'r fferm amser cneifio ac
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gynharach nid oedd un rhinwedd yn perthyn i
Bob; wrth edrych yn ôl nid yw hyn yn berffaith
wir; rwy'n cofio ambell un o'r cŵn eraill
weithiau yn cnoi ni'r plant; ni gnoiodd Bob unrhyw un erioed; os oedd dim asgwrn cefn yn ei
gorff, doedd dim asgwrn cas chwaith; ; gallwn
faddau llawer o ddiffygion mewn anifail neu
berson os yw yn addfwyn ac heb iota o gasineb; felly roeddwn ni fel teulu yn oddefgar tuag
at Bob, y ci oedd dda i ddim.

dysgwyr sydd yn mwynhau cael y cyfle i
ddysgu siarad Cymraeg.
Yn ystod y flwyddyn 2012, daeth cyfle i
ymuno a siaradwyr Cymraeg o adrannau
arall o Norfolk. John Archer o Kings Lynn
oedd yn gyfrifol am hyn rwy’n meddwl diolch iddo ef.
Rydym yn cyfarfod yn Dereham pob mis
neu chwe wythnos er mwyn cael sgwrsio
gyda’n gilydd yn Gymraeg.
Mae’n dda cael gwybod bod pobl ar hyd y
wlad yn cymryd diddordeb yn yr iaith Gymraeg. Cyfarchion gorau i bawb sydd yn darllen Llais y Derwent

Howell Price
geirfa
amcangyfrif >estimate; isymwybod > subconscious;
englyn > un o'r mesurae caeth ym marddoniaeth Cymraeg; clôs > gair tafodieithiol am buarth; diadell > flock;
cwato > gair tafodieithiol am to hide. Cwtsh (tafodiaith
eto) > lle bach i orwedd neu gysgu.

Ann Cole
Norwich

Cymanfa Ganu

Cylch Siarad
Cymraeg yn Norfolk

Swydd Efrog a
Gogledd Ddwyrain Lloegr

EGLWYS METHODIST TRINITY
TRINITY ROAD, HG2 9AU

Bu Gymdeithas Gymraeg yn Norwich ers dros
ddeugain mlynedd. Yn 2013 mae chwedeg a
phump o aelodau - rhai sydd yn siarad yr iaith
ac eraill yn siarad Saesneg yn unig - ond
Cymry rydym ni i gyd. ac yn falch iawn o
hynny.
Sawl gwaith yn ystod y flwyddyn rydym ni,
aelodau’r gymdeithas, yn cyfarfod er mwyn
mwynhau bwyd a diod gyda’n gilydd ac ambell
waith noson o gerddoriaeth a chanu. Ar y cyntaf o bob mis Mawrth rydym yn dathlu Gŵyl
Dewi gyda chinio ffurfiol a hefyd gwasanaeth
eglwysig.
Mae grwpiau bach yn y gymdeithas yn cyfarfod o bryd i bryd er mwyn myfyrio hanes, llen
a’r iaith wrth gwrs. Mae dau grŵp siarad - un
am y sawl sydd yn siarad yn rhugl a grŵp

HARROGATE
Ddydd Sadwrn 10fed Mai 2014
am 2.00 y.p. a 4.45 y.h.
Arweinydd
Yvonne Robert
Organydd:
Nicholas Page
(Te rhwng y ddau Gyfarfod)
parcio gerllaw

Croeso Cynnes i Bawb
Manylion pellach:
01535 665829, 0113 2694268
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chofiaf deimlo’n anfodlon i dderbyn y fath
beth mor werthfawr, ond mynnodd y peilot
newydd caredig gan ddweud doedd neb yn
ei deulu i’w etifeddu.
Ac ymhellach i lawr yw fy mathodyn cap
cyntaf y llu awyr, (yr RAF), bathodyn sy’n
debyg iawn yr hen un RFC. Dw i wedi bod
yn gloywi fe am dros chew deg o flynddoedd bellach a bob tro yn cofio’r hen amseroedd difyr.
A beth am y bedol? Wel am drysor amhrisiadwy i fi!
Pan yr oedd Mam yn ferch fach saith
oed, bu farw ei thad a oedd yn swyddog
ifanc yn gweithio ym mhwll glo y Great
Western yng nghwm y Rhondda. Roedd
ewythr Mam sef Jack brawd ei thad, yn of
yn yr un pwll glo. Mae Jack wedi gwneud y
bedol fach copr del i roi lwc well i’w nith
fach drist.
Trysorodd Mam y bedol fach trwy gydol
ei bywyd a da y cofiaf yr addurn yma’n
ddisgleirio ar ein aelwyd. Roedd Mam yn
ei loywi hi am bron chwe deg blynedd, a
finnau yn fy nhro yn tynnu at pedwar deg o
eli penelin ar drugaredd arbennig, amhrisiadwy yma.

Trugareddau.
CASGLWYR LLWCH i rai ond ‘trugareddau’ i
eraill! Pawb at y peth y bo maen nhw’n
dweud, pawb â’i chwaeth; dyw pawb ddim yn
gwirioni’r un fath mae’n siwr.
Rhaid i fi gyfadde mod i wrth fy modd gyda
fy nhrugareddau. Mae’n anodd dweud pam,
mae ’na sawl rheswm a bod yn onest, rhyw
gymysgeth o deimliadau yn chwarae rhannau
gwahanol yn fy hen ymennydd. Atgofion sydd
ar frig y detholiad yn y llun yma, ond mae treftadaeth hefyd.
Tro cyntaf i fi weld y tri mwnci oedd ym 1953
ar yr ynys Malta, lle oeddwn i fynd heibio plas
crand ar gefn fy meic ar y ffordd i ngwaith bob
dydd. Roedd clwydi haearn mawr o’flaen y
plas, gyda bwa tywodfaen uchod, ac yn eistedd ar y brig, a wedi’u cerfio yn y maen,
oedd y mynciod. Doedd neb ymysg fy ffrindiau
yn gwybod ystyr cerflun y tri mwnci call, ond
da cofiaf drafodaeth un tro ag awgrym anweddus am eu arwyddocâd!
Bellach maen nhw’n fy atgoffa i o’m hen amseroedd hudolus, fy sgwadron awyr gyntaf, y
criw, ffrindiau da, ond yn fwy na dim fy
ngwraig newydd sef Jo.
Islaw y mwnci canolog sydd bathodyn cap
milwr oedd yn ymladd yn Rhyfel y Byd cyntaf,
fel peilot ‘Royal Flying Corps (RFC)’. Mae’r
bathodyn wedi’i sodro ar adenydd peilot i
wneud yn addurn. Dw i’n trysori hwn gan mai
anrheg oddi wrth disgybl peilot yr oedd, ar ôl
iddo gael ei drwydded sifil. Ewythr y disgybl
sydd wedi piau’r bathodyn cap yn y RFC, a

John Vivian Harris
28ain Hydref 2013

Dringo Moel Hebog

Os ydych chi'n agosáu at Feddgelert o gyfeiriad y Dyffryn nant gwynant, gwelir Moel
Hebog yn codi uwchben y goedwig dywyll
sy'n amrwymo ei lethrau is. Mewn
gwirionedd, Mae Moel Hebog yn ffurfio
cefn efo dau fynydd llai, sef Moel yr Ogof a
Moel Lefn. Mae gan Foel Hebog biler
triongli sy’n dynodi'r uchafbwynt (783 o fetrau ydy hwn) ac er nad ydy Moel Hebog
ymhlith y mynyddoedd uchaf yng Nghymru,
mae gynno fo le arbennig yn fy nghalon.
Mi ddringais i'r mynydd hwn am y tro
cyntaf ym mis Awst 2005. Beth sy'n
gwneud Moel Hebog mor arbennig? Wel,
fy mynydd cyntafoedd o. Er i mi ddechrau
dysgu'r iaith Gymraeg dwy flynedd yn ôl,
mi faswn i'n dweud yr oedd hud a mawredd yr iaith yn argraffu'n gryf arna i'r
diwrnod hwnnw. Mi gafodd yr iaith eu hysgrifennu ar fy map Arolwg Ordnans ac mi
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gorffori yn y dirwedd. Mae'r ddau beth yn cael
eu cysylltu ac maen nhw'n rhoi bywyd a
harddwch at ei gilydd. Pan wela' i'r
mynyddoedd, dw i'n clywed yr iaith.
Roedden ni'n aros ar y wersyllfa yng
Nghoedwig Beddgelert ac ein man cychwyn
oedd hi. Mi wnaethon ni ddilyn yr hen reilffordd am gyfnod nes i ni gyrraedd ymyl y
goedwig. Mi gawson ni ein golwg cyntaf o
Foel Hebog yma ac mi amheuodd Rebecca ei
galluoedd o ran cyrraedd y copa. Fasai hi'n
parhau? Cael a chael oedd hi, ond mi wnes i
ei hargyhoeddi hi'r boddhad a champ a fasai'n
cael eu teimlo pan gafodd y copa ei gyrraedd.
Ar ôl i ni adael y goedwig, mi groeson ni'r Afon
Glochig cyn i ni ymuno a'r prif lwybr o Feddgelert wrth gamfa mewn wal. Dyma'r llwybr
sy'n arwain at Foel Hebog a'i gopa. Mae o'n
laswelltog yma, ond mae o'n dod yn greigiog a
chul. Mae'r llwybr yn glir oherwydd y Carneddau bach wrth ei ochr. Gwelir ffurfiannau daearegol wrth y llwybr.
Bomiau folcanig ydy'r rhain ac mi gawson
nhw eu ffurfio miliynau o flynyddoedd yn ôl
gan echdoriadau folcanig. Yn y pen draw, mi
gyrhaeddon ni'r copa, ar ôl tro byr ar laswellt.
Am olygfa hefyd! Roedd Yr Wyddfa'n amlwg i'r
dwyrain, ond mi gafodd Cnicht a'r
mynyddoedd o gwmpas Blaenau Ffestiniog eu
gweld hefyd. Mi allen ni weld Bae Tremadog,
Bae Caernarfon a'r Lleyn i'r gorllewin. Roedd'na niwl man tuag at y môr, ond mi wnaeth
hwn gyfrannu at naws y mynydd.
Mi ddringon ni Foel yr Ogof a Moel Lefn cyn
i ni ddisgyn yn ôl i'r wersyllfa trwy'r goedwig.
Roedd Cymru wedi gwneud argraff fawr arna i
ac mi feddyliais i am ddysgu Cymraeg tra
oeddwn i'n brasgamu dros greigiau a thrwy'r
grug. Mi wnes i wrthod meddyliau felly ar ôl i
mi feddwl am ba mor anodd ydy'r iaith a pha
mor wael ydy fy sgiliau iaith. Er hynny, mi
daniodd Moel Hebog rywbeth arbennig na
fasai'n rhoi llonydd i mi. Roedd hi'n haf bryd
hynny efo heulwen gynnes a meddal. Mi
fasai'n fwy o hafau'n anwesu'r mynyddoed cyn
i mi anwesu'r hen iaith.

DWLC Rhaglen
2013 – 2014
Dydd Sadwrn 21-9-13
Gweithdy Cymraeg
(Cwrdd yn adeilad WEA Derby)
Dydd Sadwrn 19-10-13
Ysgol Undydd Cymraeg Derby
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Dydd Sadwrn 9-11-13
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Dydd Sadwrn 14-12-13
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Dydd Sadwrn 11-1-14
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Gweithdy Cymraeg
Dydd Sadwrn 8-2-14
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Gweithdy Cymraeg
Dydd Sadwrn 8-3-14
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Gweithdy Cymraeg
Dydd Sadwrn 12-4-14
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Dydd Sadwrn 10-5-14
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr

Martin Coleman

Dydd Sadwrn 7-6-14
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr

Llais Y Derwent
A hoffech chi gyfrannu newyddion neu erthygl
i Lais y Derwent? Ffoniwch 01773 827513
neu gysylltu â jonathan_simcock@yahoo.com

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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