
Bob blwyddyn, mae Cymrodorion y
Barri yn cynnal 'Noson y Dysgwyr'.
Eleni, mae pedwar siaradwr ail iaith
wedi awgrymu term amgen, Cymry
Cymraeg Newydd, a herio'r gynulleidfa
i ymuno â gweithgareddau sy'n rhoi
hwb i'r iaith. Dyma’r llais olaf yn y
gyfres, Judy Watkins.

Pam ydych chi’n darllen yr erthygl hon?  Un
peth yn unig rwy’n gwybod amdanoch chi –
mae’r medru gyda chi.  Braint nad oeddwn i’n
meddu arni hi sbel yn ôl wedi treulio degawdau
dros y ffin.

Rhyfeddod oedd i fi ddarganfod gwledd o
bethau ar gael bob dydd yn y Barri drwy gyfr-
wng y Gymraeg.  Heb sôn am deithiau tywys
Cymraeg ymhellach i ffwrdd.

Eleni, mae grŵp bach dan arweiniad y Cylch
Siarad wedi mwynhau trip i Ganolfan Hywel
Dda yn Hendy Gwyn, i’r ddrama ‘Nansi’ ym
Mhenarth, i Eisteddfod Genedlaethol y Fenni,
i’r Senedd yn y Bae, i setiau Pobol y Cwm, ac
i’r Amgueddfa Genedlaethol.

Fel mae’r gyfres hon o erthyglau wedi dan-
gos, mae’n bosib dilyn diddordebau o bob llun
a lliw, waeth beth yw’ch lefel o fedru’r
Gymraeg.  Boed cerdded gyda Ruth King dan
ymbarel Valeways (hindda hefyd, rhaid
dweud!), neu drafod hanes a barddoniaeth gyda
Des Davies mewn un o gyrsiau’r W.E.A.

Os chwerthin sy’n mynd â’ch bryd, beth am
y Clwb Llyfrau misol soniodd Gareth Thomas
amdano yn ei sgwrs i’r Cymrodorion?  Cyfle
heb ei ail i roi barn ar y llyfrau mwyaf cyfredol
yn ogystal â rhai o’r hen ffefrynnau.  Lot o
hwyl i gael a marciau mas o ddeg i’r gyfrol dan

sylw, dan arweiniad medrus Luned Whelan.
Diffyg hyder gyda darllen?  Dim problem.

Dewch i rywbeth wedi’i baratoi ar eich cyfer.
Mae’r Cylch Darllen yn cwrdd am awr o ddar-
llen yn uchel nofel boblogaidd.  Mae’n ymlaen
bob wythnos fel rhan o’r cynnig nos Lun yng
Nghanolfan Palmerston, sy’n dechrau eto mis
Medi.  

Mae’r sîn yn fywiog yn y Barri, a phleser o’r
mwyaf yw gweld pob cenhedlaeth yn heidio i
sesiynau achlysurol ‘Gigs Bach y Fro’ diolch i
raglen Menter Bro Morgannwg. Mae ebost
Menter Bro Morgannwg hefyd yn hanfodol i
ddala lan â’r diweddara.  Felly, os yw’r fraint o
fedru’r Gymraeg gyda chi, peidiwch â’i gadael
ar yr aelwyd! 

Am fanylion y Cylch Siarad neu’r Cylch
Darllen, cysylltwch â  jude2020@live.co.uk

Ydych chi'n joio cerdded? Ydych chi'n
dysgu Cymraeg neu yn siarad Cymraeg yn
rhugl efallai? Mae cerdded yn ffordd wych
i gymdeithasu, gwneud ffrindiau newydd a
chael hwyl wrth gadw’n heini! 

Dydd Mawrth 6 Medi – 'Crwydro' Ynys Y Barri
(Taith Iach)

10.00yb Gorsaf Rheilffordd Ynys Y Barri CF62 5TH
Dydd Sadwrn 10 Medi – ‘Pen-blwydd Hapus Eglwys

Sant Augustine’ (Taith Estynedig)
2.00 yp Maes parcio cliff top café, Penarth CF64 5BP
Dydd Iau 15 Medi – ‘Crwydro’ Penarth (Taith Iach)
10.00yb Gorsaf Rheilffordd Penarth CF64 3DQ
Dydd Mawrth 27 Medi – ‘Trem y môr’ (Taith

Ddilyniant)
10.10yb Maes parcio Neuadd y Dref, Llanilltud Fawr

CF61 1SD
Cofiwch wisgo esgidiau trymion a dillad addas.

Dewch am dro a hybu'r Gymraeg yn y Fro. Croeso
cynnes i bawb!

Am fwy o wybodaeth ewch i www.valeways.org.uk
neu cysylltwch â Ruth 07800969157.

Twitter: @MIBroMorgannwg • Facebook: Menter Bro Morgannwg
Ebost: ffion@menterbromorgannwg.cymru • Ffôn: (029) 20689888 • www.menterbromorgannwg.cymru

Mynd am Dro yn y
Fro gyda Dai Lingual

Cyfle i chi
ddweud eich
dweud am

ddyfodol S4C

TEITHIAU CERDDED
CYMRAEG

GYDA VALEWAYS

A hithau’n dymor
gwyliau, mae Dai
yn cymryd y cyfle i
ystyried paham bod
ystyr enwau lleoedd
yn bwnc mor
bwysig i’r Cymry
yn y Fro.

Roedd Eisteddfod y
Fenni yn bleser i
ymweld â hi, a gobeithio
bod pob un troediodd
draw i’r Maes arbennig
yn cytuno gyda mi yn
hynny o beth.  Brodor o
gyffiniau Y Fenni, sef
Raymond Williams,
sydd yn bennaf gyfrifol
o’n dehongliad o grwpi-
au o ddiddordeb – hynny
yw, gall grwpiau
adlewyrchu diddordebau
yn ogystal â bod yn
derm daearyddol. Un
grŵp o’r fath yw’r grŵp
Enwau Lleoedd ar y
Weplyfr [Facebook!] ble
ddes i o hyd i adnodd
arbennig o ran parhad yr
erthyglau misol yma.

Fe ddaeth un erthygl
i’r amlwg a wnaeth ddal
fy llygaid yn arbennig
gan fod yr awdur o’r
Barri – neu Barry fel yr
oedd yn nodi (sy’n ddid-
dorol achos eto darn o
waith am bwysigrwydd
enwau Cymraeg oedd y
darn!) - sef ‘Diogelu
Enwau Lleoedd Cymru’
gan D. Arthen Evans,
Ysgrifennydd Undeb
Cenedlaethol y
Cymdeithasau Cymraeg.
Dyma felly ddetholiad
o’r erthygl at eich sylw,
gyda mwy i ddilyn mis
nesa, gobeithio:

‘Y mae o leiaf dri
pheth i’w cyflawni cyn

deall ohonom wir ystyr a
hanes enwau lleodd
Cymru. Y mae angen eu
diogelu, eu casglu a’u
dehongli. Gellir diogelu
heb gasglu, a gellir
cyflawni’r ddeubeth heb
ddehongli; eithr y peth a
fawr ddymunwn ydyw
cyflawni’r tripheth yn
ddiymdroi.’ 

Gobeithiaf yn fawr
fod y golofn hon yn
ceisio dygymod â’r tri
pheth yna, a bod rhyw-
faint o gyfiawnhad imi
yna hefyd i barhau ar y
gwaith!

‘Nid digon ydyw eu
casglu a’u cadw dan
glo,” meddai D.A.
Evans, a chytunaf yn
llwyr gyda’r hyn sy’n
dilyn hynny; “Nid digon
ydyw diogelu’r hen
enwau drwy eu casglu
a’u cadw mewn llyfrgel-
loedd, er cystal ydyw
gwaith felly; y mae’n
wir angenrhediol i’w
cadw’n fyw drwy annog
pobl i’w harfer ar lyfr ac
ar lafar.”

Nodaf – gyda nodyn o
dristwch – bod y datbly-
giad newydd yn
Llandochau Fach, fy
nghartref erbyn hyn, dim
ond yn arddangos enw
Seisnig ar hyn o bryd,
sef ‘Canon’s Walk’. A
hynny ddwywaith: gyda
dwy arwydd Saesneg!
Yn lle colli limpyn, fe
wna i roi’r gair olaf i D.
Arthen ei hun o 1927, a
gofyn i chi ystyried sut
mae pethau wedi newid
ers hynny i drigolion y
Fro: 

“Yn y gwraidd nid
ydyw diogelu enwau

lleoedd Cymru namyn
ffurf arall ar ddiogelu’r
iaith Gymraeg ei hun...Y
mae’n wir y pery enwau
lleoedd Cymraeg mewn
rhanbarthau o’n gwlad
wedi i’r heniaith ei hun
gilio ohonynt, oherwydd
y mae enwau lleoedd yn
fwy hirhoedlog ar y
ddaear nag iaith briod
pobl...Erys yr hen enwau
wrth yr ugeniaiu ym
Maesyfed, Brycheiniog,
Mynwy, ym
Morgannwg, ac ym Mro
Gŵyr hefyd, er nad yw’r
Gymraeg mewn rhyw fri
mawr iawn o fewn eu
cyffiniau hwy bellach.’

Ydy pethau’n gwella,
neu’n gwaethygu?
Dewisiwch ddefnyddio’r
Gymraeg bob tro er
mwyn dyn.

Mae’r Gynghrair
Cymunedau Cymraeg yn
edrych am gymunedau
yn y Fro ble gellir annog
diddordeb a gweithgar-
wch ar lawr gwlad yn y
Gymraeg, boed hynny
yn neuaddau pentref neu
sefydliadau addysgiadol.
Cysylltwch:
david@cymunedau.org
16 Heol Lewis Rd,
Llandochau Fach 02920
707 469

Cymry Cymraeg Newydd

Ymweliad â’r
Amgueddfa

Genedlaethol

Mae Menter Bro Morgannwg yn darparu gwasanaeth e-bost
sy’n hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol
trwy gyfrwng y Gymraeg i blant, pobl ifanc ac oedolion ym Mro
Morgannwg – ee. gigs, gweithgareddau i’r teulu, gwersi nofio i
blant, cyrsiau hamdden i oedolion...

Gallwch gofrestru i dderbyn y gwasanaeth E-chlysur rhad ac am ddim yma ar ein
gwefan: www.menterbromorgannwg.cymru

Neu cysylltwch â ni: ffion@menterbromorgannwg.cymru / (029) 20689888

E-CHLYSUR

Beth yw eich hoff raglenni ar
S4C? Beth ddylai S4C fod yn
ei ddarparu yn y dyfodol?
Beth mae sianel deledu
Gymraeg yn ei olygu i chi? 

Mae cyfle i chi roi eich barn a
chyfrannu at y drafodaeth am ddy-
fodol S4C yn yr holiadur 'Dweud
eich Dweud' sydd ar gael i bawb ei
llenwi ar wefan s4c.cymru 

Mae S4C yn awyddus fod llais y
bobl yn cael ei glywed yn rhan o'r
paratoadau ar gyfer Adolygiad
Annibynnol Llywodraeth y DU o
S4C yn 2017. Mi fydd yr Adolygiad
yn edrych ar waith a rôl S4C a'r math
o wasanaeth sy'n debyg o fod ei

angen yn y dyfodol.
Yn ôl Huw Jones, Cadeirydd

Awdurdod S4C, mae hi'n bwysig
iawn cynnwys y cyhoedd yn y sgwrs.  

Meddai Huw Jones; "Rydym yn
awyddus iawn i sicrhau bod llais y
cyhoedd yn cael ei glywed – pa fath o
wasanaeth mae pobl eisiau ei weld a
pha wasanaeth aml gyfryngol fydd ei
angen yn y dyfodol. Ein gobaith yw y
bydd Adolygiad yn ystyried hyn yn
ofalus ynghyd â sut y gall S4C
ddarparu ac ariannu gwasanaeth yn y
ddeng mlynedd nesaf."

Ewch i wefan s4c.cymru nawr i
lewni'r holiadur er mwyn Ddweud
eich Dweud am S4C. 


