MYND AM DRO...

BETH SYDD AR
i’r Fenni! EICH MEDDWL?

#EleniYnYFenni daw’r Eisteddfod
Genedlaethol i’r dref, felly mae Dai
Lingual wedi bod draw am dro ychydig
yn agosach i’r ffin na’r arfer:

Mae pawb yn ceisio
gofalu am les iechyd
eu meddwl

Fodd bynnag, nid yw
profiad dros chwarter o’r
boblogaeth yn y maes
hwn, yn un pleserus.
Mewn mis lle glywn am
bryderon difrifol athrawon a phlismyn yn dioddef o iselder yn y gwaith,
un thema sydd yn hoelio
fy sylw yn yr erthygl yr
wythnos hon.
Fel glas-newyddiadurwr, rwy’n ymwybodol
iawn bod y diwydiant yn
un heriol, uchelgeisiol a
rhwystredig ar adegau.
Yn wir, mae gan bob un
proffesiwn y potensial o
roi unigolyn o dan
bwysau. Ond, hoffwn
ganolbwyntio’n benodol
ar iechyd meddwl
newyddiadurwyr yn unig
y tro yma.
Yn ddiweddar, cefais
y fraint o dderbyn
ysgoloriaeth Cwmni
Anrhydeddus Lifrai
Cymru sydd yn fy ngalluogi i deithio i America
fis nesaf i gyfweld â
newyddiadurwyr. Yr
hyn sydd wedi fy nenu
yno yw’r ffaith bod y
newyddiadurwyr hyn yn
aelodau o sefydliad unigryw sy’n cynnig cefnogaeth i newyddiadurwyr
sy’n dioddef o iselder yn
dilyn y pwysau gwaith
sydd yn wynebu’r
proffesiwn. O ymosodiadau terfysgol, rhyfela a
damweiniau traffig, mae
gohebwyr ymysg y
cyntaf i gyrraedd digwyddiadau erchyll ac
maent yn aml yn parhau
i ohebu yn syth o lygaid
y ffynnon. Mae hyn
wrth reddf yn gallu cael
effaith andwyol a phellgyrhaeddol ar iechyd
meddwl y newyddiadurwyr.
Mae mwy hanesion o ardal Y Fenni mewn rhaglen
Fel rhan o’r prosiect
arbennig am Eisteddfod y Fenni ar wefan BBC
“Beth sydd ar eich medRadio Cymru. Dilynwch yr hashnod
#EleniYnYFenni neu chwiliwch am "Wedi'i Phennu dwl?” byddaf yn olrhain
hanes trist y gohebydd
Yn Y Fenni" arlein. Am wybodaeth bellach
Christopher Morgan a
cysylltwch gyda david.wyn@dailingual.cymru
gymerodd ei fywyd yn
2008 yn dilyn cyfnod o
salwch meddwl ac
iselder. Nid yw’r sefyllfa yn benodol i un math
o newyddiadura nac ychwaith i un lleoliad. Tra’n
Ydych chi'n joio cerdded? Ydych chi'n
ymweld â’r Unol
dysgu Cymraeg neu yn siarad Cymraeg yn Daleithiau byddaf yn
mynd i’r Ganolfan
rhugl efallai?
Mae cerdded yn ffordd wych i gymdeithasu, gwneud ‘DART –for Journalism
and Trauma’, sydd yn
ffrindiau newydd a chael hwyl wrth gadw’n heini!
gwneud gwaith arbennig
Dydd Mawrth 2 Awst - 'Crwydro' Ynys Y Barri
wrth gefnogi gohebwyr.
(Taith Iach)
Mae Sian Williams,
10.00yb Gorsaf Rheilffordd Ynys Y Barri CF62 5TH
cyn-gyflwynwraig
Dydd Sadwrn 13 Awst – Grisiau Eogiaid (Taith
Breakfast, BBC newydd
Estynedig)
gyhoeddi llyfr o’r enw
2:00yp Eglwys St Peter, Dinas Powys CF64 4BT
Dydd Iau 18 Awst – ‘Crwydro’ Penarth (Taith Iach) ‘Rise: Surviving and
Thriving after Trauma’.
10.00yb Gorsaf Rheilfford Penarth CF64 3DQ
Mae’r llyfr yn olrhain ei
Dydd Mawrth 23 Awst – Ffontygari (Taith
phrofiadau wrth iddi
Ddilyniant)
ymdopi â chyfnodau
10:15yb Gorsaf Rheilffordd Y Rhws CF62 3HB
heriol yn y byd gwaith a
Cofiwch wisgo esgidiau trymion a dillad addas.
phersonol. Na, tydi e
Dewch am dro a hybu'r Gymraeg yn y Fro. Croeso
cynnes i bawb! Am fwy o wybodaeth ewch i www.vale- ddim yn llyfr tywyll. Yn
hytrach, mae’n archwiliways.org.uk neu cysylltwch â Ruth 07800969157.
Dechrau ein taith oedd Penperlleni, enw sy’n
awgrymu’n gryf mor ffrwythlon yw’r ardal hwn
sydd ar ben y berllan. Mae ardal y Goetre yn Sir
Fynwy, enw sydd ond wedi cynrychioli y rhan yma
o’r tir ers 1996, tra bod y rhanbarth ‘hanesyddol’ yn
ymestyn hyd Rymni yn y Caerffili modern.
Er ein rhagfarnau fel siaradwyr Cymraeg am dir
y ffin, mae’r iaith wedi chwarae rôl amlwg iawn yn
hanes Sir Fynwy, a heddiw mae plant yr ysgolion
Cymraeg lleol yr un mor debyg â’u cyndeidiau i
allu deall yr enwau sydd â tharddiad – os nad sillafiad – Cymraeg: od tu hwnt oedd gweld arwyddion ffyrdd megis Llanvihangel Gobion wedi teithio i lawr o'r Canolbarth! Treigliad annaturiol o
Langatwg Feibion Abel yw Llangattock-VibonAvel sy'n arddangos yr un fath o sillafu nad sy'n
adlewyrchiad teg iawn o'r hen Wenhwyseg - y dafodiaith leol sydd wedi gadael i fro ddifancoll ers
meitin.
Wrth i'r Gymraeg ail-gydio yn y tir trwy addysg
Gymraeg i bawb, daw'r cyfle hefyd i ailfeddianu
enwau lleol: yn 1965 cafodd etifeddiaeth yr argae
ger 'Llandegveth' ei adlewyrchu yn fwy teg gan yr
enw Llandegfedd.
Enwyd Ysgol Gwynllyw oherwydd mai dyna'r
dyn oedd yn feistr ar y tir rhwng afonydd y Rhymni
a’r Wysg yn ystod y 5ed ganrif, ardal bydden i’n
dueddol o alw’n Gwent hyd heddiw. I fod yn deg,
mae’n weddol annelwig ble mae Sir Fynwy yn
gorffen a Gwent yn dechrau, sy’n ein hatgoffa o
eiriau yr awdur lleol Raymond Williams a oedd â
diddordeb mawr ym meddylfryd ac ystyr ffiniau.
O Goetre, bu ein taith gerdded ar hyd y gamlas
fyrraf ym Mhrydain i Lanofer – sydd ag eglwys
sy’n awgrymu yn gryf taw o’r Hanover-iaid daith
yr enw yn hytrach na Ofer Sant – chwliwch yn ofer
amdano os anghytunwch â mi! Cawsom ein hatgoffa yno o brysurdeb mawr Gwenynen Gwent; debyg
gymrodd hi Augusta Hall ei henw o Fryngwenin
sydd hefyd yn gyfagos i’r Fenni yn ogystal â’i
phrysurwch.
Mae enwau strydoedd megis craith neu fendith
ar unrhyw le, a gwelwn fod yr enw Traitor St yn
nhre’r Fenni yn cofnodi digwyddiad pan gafodd
Owain Glyndŵr ei adael i mewn i’r dref gan rywun
a gafodd ei ystyried – er yn Gymro – yn fradwr.
Atgoffeb yw'r Ysgubor Wen taw tref marchnad yw'r
Fenni sy'n parhau yma'n boblogaidd iawn efo
brodorion y cymoedd cyfagos. Daliodd Maes y
Llarwydd fy llygaid bach i hefyd...ond cyfeiriad at
goed 'larch sydd yma nid y llawrydd!
Yna Coed Morgan - pwy oedd ef? Efallai'n gyndaid i'r awdur Richard Morgan sydd eisoes wedi
ymchwilio enwau’r ardal os am ddarllen mwy cyn
dod draw i'r Fenni ar ddechrau'r Eisteddfod ei hun!

TEITHIAU CERDDED
CYMRAEG GYDA
VALEWAYS

ad dwfn o sut gall gwytnwch yn ystod ein dyddiau mwyaf tywyll ein
hysbrydoli i oresgyn
trawma, galar a salwch.
Wir i chi, dyma lyfr
pwerus, yn llawn gonestrwydd, cynhesrwydd a
doethineb ac yn sicr,
mae’n werth ei gynnwys
ar eich rhestr darllen yr
haf .
Pwrpas f’ymweliad i
America yw ceisio deall

beth sydd angen i ni
ddysgu am y proffesiwn
er mwyn cefnogi pobl fel
Sian Williams a pha
gefnogaeth sydd ar gael
i’m cyd-weithwyr. Fel
rhan o’r prosiect byddaf
yn gwahodd newyddiadurwyr rhyngwladol i
gymryd rhan mewn
ymgyrch newydd sydd
yn galw ar bawb i ‘siarad
am iechyd meddwl yn y
gweithle’. Gallwch
ymuno â’r ymgyrch trwy
ddilyn @onyourmind16
ar Twitter.
Cofiwch fod Mind
Cymru yn elusen sydd ar
gael i drafod a chynnig
cymorth i chi os ydych
chi’n dymuno.

Ym mis Mai eleni bu
farw George Crabb
yn 91 oed. Ymhlith llu
o gyfraniadau eraill
roedd yn un o
JACOB DAFYDD gymwynaswyr yr iaith
ELLIS Gymraeg yn y Bont@JacobDEllis faen.

Cymry Cymraeg
Newydd
Bob blwyddyn, mae
Cymrodorion y Barri
yn cynnal 'Noson y
Dysgwyr'. Eleni, mae
pedwar siaradwr ail
iaith wedi awgrymu
term amgen, a herio'r
gynulleidfa i ymuno â
gweithgareddau sy'n
rhoi hwb i'r iaith.
Dyma’r trydydd llais
yn y gyfres – Des
Davies..
Cafodd Des Davies ei
eni a’i fagu yn y Barri. Ar
ôl gadael yr ysgol yn 14
oed, ymunodd â’r Home
Guard yn 1942. Wedyn, yn
17 oed ymunodd â’r Royal
Welsh Fusiliers a’r Royal
Engineers am 25 mlynedd.
Dechreuodd Des ddysgu
Cymraeg ar ôl cyrraedd 60
oed a wedyn wnaeth Gradd
BA mewn hanes ym
Mhrifysgol Caerdydd. Mae
Des wedi mynychu dosbarthiadau W.E.A. yn
Wenvoe dan arweiniad
Carol Grant, gan gynnwys
cwrs ysgrifennu creadigol a
chyrsiau hanes Cymru
drwy gyfrwng y Gymraeg.
Dyma esiampl o’i waith.
Gwenllian y Dywysoges
Cymru
Unig blentyn y Tywysog
Llewelyn, ein Llyw Olaf,
a’i wraig Eleanor de
Montford oedd hi. Ganwyd
Gwenllian ym Mhlas Peny-Bryn ger Bangor,
Gwynedd ar Fehefin 12fed
1282. Un o deulu brenhinol Lloegr oedd mam
Gwenllian, ond bu farw
Eleanor ar enedigaeth ei
baban. Yn ystod Mis
Rhagfyr 1282 roedd
Llewelyn yn arwain cyfran
o’i fyddin i ymosod ar
luoedd Brenin Edward yn
ardal Cilmeri, ger Llanfair
ym Muallt. Ar lannau afon
Irfon fe’i lladdwyd gan filwyr o Sir Amwythig.
Ond beth am Gwenllian?
Yng ngolwg Brenin Lloegr
roedd hi’n beryglus iawn.
Tywysoges Cymru oedd hi.
Fe drefnodd i Gwenllian
gael ei chipio, a’i rhoi yng

Sais yn
troi’n
Gymro
Cymraeg

ngofal lleianod yn Abaty
Sempringham, Swydd
Lincoln. A dyna hi, allan
o’r ffordd, mewn lle ymhell
iawn o Gymru, yn garchoror am 54 o flynyddoedd. Bu farw Gwenllian
ar Mehefin 7fed 1337 a’i
claddwyd mewn bedd
dienw ger y lleiandy.
Mae’n amheus iawn os
oedd Gwenllian wedi
clywed am Gymru. Aeth hi
i’r bedd heb wybod pwy
oedd hi, heb wybod am ei
statws fel Tywysoges ac
heb glywed gair o
Gymraeg. Dymuniad
Edward oedd i bobl Cymru
anghofio am eu Tywysoges,
ac fe lwyddodd, wel, bron.
Yn 1991 fe gyhoeddodd
The Guardian erthygl yn
sôn am y Dywysoges
anghofiedig. Daeth yr
erthygl i sylw capten llong
o Gaernarfon, Richard
Turner. Penderfynodd
wneud ymchwil ac i godi
cofeb iddi. Yn 1993
dadorchuddiwyd cofeb
lechen las o Gymru yn
Sempringham. Yn
Eisteddfod Bro Dinefwr
1996 sefydlwyd
Cymdeithas y Dywysoges
Gwenllian gyda’r nod o
godi arian ac i ofalu am y
cofeb i’r Dywysoges.
Doedd neb o drigolion
Sempringham wedi clywed
am Gwenllian ac roedd
syndod iddyn nhw sylweddoli bod Tywysoges Cymru
wedi ei chladdu yn eu plith.
Mae’r enw Gwenllian yn
cael ei gofio nawr.
DES DAVIES

Cafwyd teyrnged iddo
ym mhapur wythnosol
‘Y Cymro’ a hynny’n
gwbl addas gan fod
George yn ei brynu - a’i
ddarllen!
Pan wnaeth George (o
Lundain yn wreiddiol)
a’i wraig Jeanne (o
Lantrisant yn wreiddiol)
ymddeol dyma nhw’n
penderfynu dysgu
Cymraeg gan ymuno â
Dosbarth Wlpan
Prifysgol Cymru,
Caerdydd, yma yn yr
Hen Neuadd. Dal ati
wnaethon nhw wedyn
mewn cyrsiau parhau a
dod yn rhugl. Yn dilyn
hynny roedden nhw’n
aelodau brwd a ffyddlon
o’r Dosbarth Mwynhau
Llenyddiaeth am ddeunaw mlynedd. Cawsant
foddhad a llawer o hwyl
wedyn yn cynorthwyo
eraill i groesi’r bont.
Ar ôl colli Jeanne yn
2010 bu George yn ffyddlon ar foreau Gwener
yn y ‘Seiat’ Gymraeg yn
y Cwtsh yng Ngwesty’r
Arth. Byddwn i gyd yn
gweld ei eisiau’n fawr
ond yn ddiolchgar hefyd
am fod wedi cael ei
gwmni difyr ef a Jeanne
ar hyd y blynyddoedd.
Coffa da amdanynt.
RHIANNON
WILLIAMS

SÊR EIRY
ARIES: ‘Dyw gweiddi a strancio ddim yn
mynd i ddatrys eich
problemau yr Awst hwn
Cymrwch anadl ddofn,
cyfrwch i ugain a
dechreuwch drafod yn
gall gyda phobl - a falle
daw eto haul ar fryn.
Mae ffrindiau yn mynd i
fod yn gefn mawr i chi
nawr.
TAURUS: ‘Dyw hi
ddim yn bosib symud
ymlaen os ydych chi’n
dal i rygnu am y gorffennol. Amser i ganolbwyntio ar eich sefyllfa
ariannol a’ch perthynas
agos. Fedrwch chi ddim
newid pob peth yn eich
bywyd. Mae pethau’n
argoeli’n dda yn y
gwaith. Gwrandewch ar
gyngor hen ffrind.
GEMINI: Mae
Neifion, planed breuddwydion ac ansicrwydd
yn cael tipyn o effaith
arnoch chi ar hyn o
bryd. Fel rheol fe allwch chi ddibynnu ar
eich meddwl chwim
deallus i’ch cael allan o
drafferth, ond nid nawr.
Mae eich meddwl wedi
ei gymylu braidd, a
mae’n bosib y byddwch
chi’n barnu’n annoeth.
CANCER: Mae’r
planedau yn mynd i gael
tipyn o effaith ar eich
gwaith yr haf yma.
Mae’n bosib iawn y
cewch chi ddyrchafiad o
ryw fath o gwmpas
diwedd y mis. Ar y llaw
arall mi fyddwch chi’n
teimlo’n emosiynnol
iawn ac yn pigo ar bobl
am y manion bach lleiaf.
LEO: Mae ‘na bosibirwydd y dewch chi i
arian ddechrau’r mis
trwy’r loteri, shares, neu
falle bydd perthynas yn
teimlo’n hael tuag atoch
chi. Yn hanner ola’r
mis, mae teithio ar y
cardiau, felly pam na
ewch i rywle poeth ac
egsotig am hoe fach?
VIRGO: Mae’r
safle’r planedau’n
golygu fod ‘na benllanw
yn eich eich bywyd
nawr , a bod rhyw
adran bwysig ohono yn
dirwyn i ben; ond na
phoenwch erbyn diwedd
Mis Awst mi fydd drws
newydd yn agor, gan
gynnig rhywbeth
newydd cyffrous yn

GALW AM
WIRFODDOLWYR
Mae Cylch Meithrin Dinas Powys yn
ehangu.
Fis Medi bydd mwy o blant ar ein cofrestr a gan ein
bod yn derbyn plant dwy oed i fynychu'r Cylch bydd
angen help ychwanegol arnom. Gofynwn am help
gwirfoddol, nid cyflogedig, i ateb gofynion y Mudiad
Meithrin o gyfartaledd plant i oedolion. Rydyn ni'n cynnal y Cylch dri bore yr wythnos- Llun, Mawrth, a
Mercher, 9.30-11.30, a gobeithir denu disgybl ysgol neu
fam/tad neu famgu/tadcu sy'n gallu siarad Cymraeg neu
a hoffai ymarfer neu loywi eu Cymraeg. Byddai cael
help un bore yn hwyluso'r sefyllfa. Ar Awst 12 byddwn
yn cynnal Te Pnawn yng ngardd 35 Heol Millbrook,
Dinas Powys. Am ragor o fanylion, ffoniwch Elinor
Elias Jones 02920 512(405 / 07967 188347.

Twitter: @MIBroMorgannwg • Facebook: Menter Bro Morgannwg

llawn addewid i chi.
LIBRA: Os yw problemau teuluol yn eich
poeni mi fyddan nhw’n
clirio toc. Mae rhyw
elfen o’ch gwaith yn
mynd i gael y golau
gwyrdd o’r diwedd ac
mi fyddwch chi’n
elwa’n ariannol o hynny.
Rydych chi’n emosiynnol iawn ar hyn o bryd ymlaciwch!
SCORPIO: Mae hwn
yn debygol o fod yn haf
lwcus iawn i chi. Bydd
rhwystrau sy wedi’ch
dal yn ôl yn ddiweddar
yn diflannu. Mae’r
pwyslais ar eich cartre
ar hyn o bryd – ydych
chi’n meddwl symud ty,
neu ail-wneud eich
cartre presennol? Mae
hwn yn gyfnod rhamatus hefyd.
SAGITTARIUS:
Rydych chi wedi sgubo
ryw broblem emosiynnol o dan y carped ers
yn llawer rhy hir. Bydd
rhywbeth nawr yn eich
gorfodi i wyneb pethau
fel ag y maen nhw, ac
yn eich gorfodi i wneud
newidiadau. Ydych chi
wedi bod yn cymryd
rhywun yn ganiatol yn
ddiweddar?
CAPRICORN:
Anghofiwch eich poenau a’ch gofidiau ewch allan i chwarae a
mwynhau eich hunan.
Rydych chi wedi bod yn
berson difrifol - a diflas
- ers yn llawer rhy hir.
Nawr mae’n bryd
ysgafnhau, neu fydd
gyda chi ddim ffrindiau
ar ôl! Mae ‘na swm o
arian sylweddol ac
annisgwyl ar ei ffordd i
chi.
AQUARIUS: Rydych
chi’n dueddol o fod yn
gymysglyd eich meddwl
ar hyn o bryd; er fod
hynny’n golygu fod
gyda chi’r gallu i fod yn
greadigol tu hwnt.
Sianelwch eich ynni
felly i greu . Mae angen
eich rhyddid arnoch chi
nawr - peidiwch â
gadael i ddim na neb
eich carcharu.
PISCES: Cewch
gyfle nawr i ddechrau
pennod newydd gyffrous. Mae lwc gyda chi
hefyd gan fod Iau
planed lwc a thyfiant yn
gwenu’n rhadlon arnoch
chi. Ac er, falle fod
pethau’n ymddangos yn
dawel mae llawer yn
mynd ymlaen o dan yr
wyneb. Gallai hwn fod
yn un o’r misoedd
pwysicaf yn y flwyddyn
i chi.
EIRY PALFREY
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