
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i’r Hydref yn  
y Glowyr 

Hoffwn gyflwyno fy hun; fy enw i yw Rikki a fi yw Cadeirydd newydd 
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yng Nghanolfan Glowyr Caerffili. Yr wyf yn falch 
o fod yn cefnogi'r tîm o staff a gwirfoddolwyr yn y Glowyr gan eu bod wedi 
bod yn gwneud cymaint i gefnogi ein cymuned, drwy'r hyn sydd wedi bod 
yn flwyddyn anodd iawn i bob un ohonom.  

Bydd y cylchlythyr hwn yn tynnu sylw at rywfaint o'r gwaith sydd wedi bod 
yn digwydd ers y cloi cyntaf ym mis Mawrth, ac rydym yn parhau i edrych 
ar ffyrdd o gydweithio a chefnogi ein gilydd drwy'r misoedd nesaf.  Rydym 
hefyd yn cynllunio gweithgareddau i ledaenu rhywfaint o lawenydd!  

Diolch i chi gyd am bopeth rydych chi'n ei wneud! 

 

Rikki Pullen, Cadeirydd 

 

Canolfan Glowyr 
Caerffili ar gyfer y 
Gymuned 

Hydref 2020 

Cylchlythyr Y Glowyr, Ffordd Watford, Caerffili, CF83 1BJ 
secretary@caerphillyminerscentre.org.uk    
029 2167 4242 

Cyfarfod Blynyddol 

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi 2020, y cyntaf erioed ar Zoom.  Mae'r Adroddiad 
Blynyddol a'r cyfrifon ar gael fel pdf y gellir ei lawrlwytho ar ein gwefan. 

Diolch i'r holl aelodau a ymunodd â ni ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac am eich cyfraniad a'ch 
cefnogaeth barhaus. 

 

Manylion cyswyllt: 

Katherine Hughes 
Y Glowyr, Ffordd Watford, Caerffili, CF83 1BJ  |  secretary@caerphillyminerscentre.org.uk  |  029 2167 4242 

Facebook: www.facebook.com/CaerphillyMinersCentreForTheCommunity  
Instgram: www.instagram.com/caerphillyminerscentre  

Twitter:  @CaerphillyMCC 

 

mailto:secretary@caerphillyminerscentre.org.uk
http://www.facebook.com/CaerphillyMinersCentreForTheCommunity
http://www.instagram.com/caerphillyminerscentre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

  

 

 

O Wyneb-yn-wyneb 

i Zoom 

 

 

Cyfeillio a gwirfoddoli 
Rydym wedi cyflwyno cynllun cyfeillio lle mae gwirfoddolwyr yn ffonio'r rheini yn ein cymuned nad ydynt ar-lein ac 

sydd fwyaf ynysig. Mae hyn wedi bod yn achubiaeth i lawer o bobl hŷn, a hoffem ofyn a hoffai unrhyw 
wirfoddolwyr ein cefnogi gyda'r cynllun hwn. 

Hoffem ddiolch yn fawr i'r rhai sydd wedi bod yn gyfeillion eleni: Lyn Elliott, Susan Balch, Marion Watts, Liz 
Stanford a Katherine Hughes, a ffoniodd rhyngddynt aelodau o'r Elderberries, y Clwb Sinema, a’r dosbarth 

Ymarferion Cadair trwy gydol y cyfnod cloi cyntaf. 

Pan ailagorodd y ganolfan, roedd y cynllun cyfeillio yn gweithredu ar raddfa fwy cyfyngedig. Gweithiodd y cynllun 
cyfeillio'n dda gan fod y cyfeillion a'r rhai a gyfeilliwyd yn eu hadnabod ei gilydd, sy'n darparu model da  

ar gyfer y dyfodol. 

 

Yn ystod mis Mawrth 2020 roedd yn amlwg bod angen i ni ddod o hyd i 
ffyrdd newydd o gadw mewn cysylltiad â'n cymuned; rydym wedi bod yn 
treialu ac yn cyflwyno ffyrdd newydd o weithio a chyfathrebu er mwyn 
sicrhau ein bod yn gallu cefnogi cynifer o bobl â phosibl drwy gydol y 
cyfnod cloi a chyfyngiadau cymdeithasol eraill. I'r perwyl hwn rydym wedi 
gwneud sawl peth: 

• Datblygu ein gwefan a rhoi mwy a mwy o gynnwys ar-lein i gefnogi'r 

rhai na allent adael y tŷ a rhai nad ydynt yn gallu gadael y tŷ o hyd, 

ond sy'n dal i fod eisiau cadw mewn cysylltiad. 

• Darparu gweithgareddau a digwyddiadau digidol, er mwyn sicrhau y 

gallai cynifer o bobl â phosibl barhau i fynychu'r dosbarthiadau a'r 

gweithgareddau yr oeddem yn eu hystyried yn bwysig i'w lles 

meddyliol a chorfforol. Er enghraifft, dathliadau Calan Mai a dydd 

VE a dosbarthiadau ymarfer corff y gall pobl ymuno â hwy o gartref. 

• Wedi symud i gyfnod HYBRID lle gallwn gymysgu dosbarthiadau 
rhithwir a wyneb yn wyneb. Bydd hyn yn ein cynorthwyo drwy'r 
misoedd nesaf wrth inni fynd i mewn ac allan o wahanol lefelau o 
gyfyngiadau cymdeithasol. 

Hoffem ddiolch i'r rheini ohonoch sydd wedi cofleidio'r byd newydd hwn 
gyda ni ond hoffem ddweud hefyd fod gennym help wrth law i'r rhai 
ohonoch sydd am gymryd y cam nesaf; mae Geraint King (ein swyddog 
cymorth digidol hyfryd) yn hapus i helpu dangos i chi sut i fynd                     
ar-lein, mae wedi cynnal dosbarthiadau hyfforddi , ac mae gennym hyd yn 
oed rai tabledi y gallwn eu benthyg i'ch rhoi ar ben y ffordd.  

Dywedodd Geraint: "Rwyf am wneud popeth o fewn fy gallu i gefnogi'r rhai 
nad ydynt wedi gallu ymuno â'r gweithgareddau ar-lein yn y Glowyr. 
Penderfynais sefydlu dosbarth i helpu mwy o bobl i fynd ar-lein ac ar Zoom. 
Rwy'n cynllunio mwy o sesiynau dros yr wythnosau nesaf ac rwy'n hapus i 
roi help i unrhyw un sydd ei angen."  

Cysylltwch â Geraint ar digital@caerphillyminerscentre.org.uk  

 

 

 

mailto:digital@caerphillyminerscentre.org.uk
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“To catch the reader’s attention, 
place an interesting sentence or 
quote from the story here.” 

Gweithgareddau sy’n parhau 

Er gwaethaf y cyfyngiadau presennol rydym yn dal i gynnal gweithgareddau: yn ystod y cloi tynn bydd y 
rhan fwyaf o'r rhain ar Zoom, ond wrth i'r cyfyngiadau ddod yn rhwyddach, byddwn hefyd yn cynnal 
gweithgareddau yn y Ganolfan a thrwy’r dull hybrid. Mae ein rhaglen ddiweddaraf ar ein gwefan: 

www.caerphillyminerscentre.co.uk/programme neu ffoniwch 029 2167 4242. 

Mae trosolwg o'r gweithgareddau rydym yn eu cynnal bob mis yn cynnwys: Therapi Ioga, Dawns 50+,  
Dawns o Gadair, Crefftau a Sgwrs,  Sgwrsio yn Gymraeg, Dawns Ymarfer Corff, gwella Ffrangeg, 
prynhawniau cymdeithasol yr Aeron Aeddfed, Ioga,  Stay and Play, Ymarferion cadair, Dosbarthiadau 
Celf ar-lein, Clwb Garddio.  

Mae gennym hefyd brosiectau sy'n dal i barhau – drwy'r cloeon a thu hwnt (gweler ein hadran Prosiect 
isod). Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod â phobl at ei gilydd, drwy ba fodd bynnag sy'n 
bosibl. Gwyddom fod hyn yn bwysig i'n lles meddyliol, emosiynol a chorfforol a phan fyddwn yn 
hapusach fel unigolion, mae gennym fwy i'w gynnig i'n cymuned. 

Y Grwp Stiwardio 

Mae'r Glowyr yn ddyledus iawn i’r Grŵp 
Stiwardiaid am sicrhau ein bod yn gallu agor 
ein drysau eto a rhedeg o ddiwedd mis 
Gorffennaf. Roeddent yn allweddol wrth 
sefydlu'r Gazebo, cynllunion nhw'r system un 
ffordd drwy'r Ganolfan, gosod allanfa gefn,  
datblygu a gweithredu cynllun diogelwch 
Covid a rhoi croeso cynnes i'n hymwelwyr.  
Mae'r stiwardiaid yn cefnogi ein 
gweithgareddau rheolaidd yn ogystal ag 
archebion ystafell a digwyddiadau untro a 
nhw yw wyneb dyddiol y Glowyr. Fydden ni 
ddim yn gallu gwneud yr hyn rydyn ni'n ei 
wneud heb ein stiwardiaid. 

 

    
 

 

http://www.caerphillyminerscentre.co.uk/programme


  

 

  

 

 

Busnessau y  

Glowyr 

 
Mae gennym fusnesau lleol sy'n rhentu ystafelloedd yng 
Nghanolfan y Glowyr; mae'r rhain yn helpu i wneud defnydd 
masnachol o rai o'n hystafelloedd ond hefyd mae ein hethos yn un 
lle'r ydym yn anelu at helpu'r gymuned gyfan, unigolion, grwpiau a 
mentrau lleol. Rydym yn falch o gael dwy fusnes yn gweithio o'r 
ganolfan ar hyn o bryd: 

Lisa Morgan Beauty  

Ar ôl cael fy nau blentyn penderfynais nad oeddwn am ddychwelyd 
i'm hen swydd, roeddwn am ailhyfforddi mewn gyrfa newydd, ac yn 
2001, ar ôl cwblhau fy nghwrs dwy flynedd, roeddwn yn Therapydd 
Harddwch  cymwysedig – roeddwn i wedi dod o hyd i'm 'swydd am 
byth'!  Ar ôl blynyddoedd o weithio mewn salonau, hyfforddiant 
pellach a gwneud triniaethau symudol, yn 2018 gwnes i 
benderfyniad o'r diwedd (brawychus iawn ond hefyd cyffrous iawn) 
ac agor fy stiwdio harddwch fy hun. 

Roeddwn wedi gwneud llawer o waith ymchwil i ddod o hyd i'r lle 
perffaith a deuthum ar draws post Facebook am Ganolfan Glowyr 
Caerffili. Roeddwn i'n gwybod eu bod yn cynnig lleoedd ar gyfer 
dosbarthiadau wythnosol fel ioga ac roeddwn i'n dyfalu tybed a 
fyddai ganddyn nhw le i mi agor fy stiwdio harddwch yn barhaol. Er 
mawr lawenydd i mi, dywedon nhw fod ystafell y gallwn ei chael. 
Ym mis Chwefror 2018 agorodd 'Lisa Morgan Beauty' ei ddrysau am 
y tro cyntaf.   

Mae'r ganolfan yn adeilad mor eiconig yng nghymuned Caerffili, 
mae'n anrhydedd dweud bod fy musnes wedi'i lleoli yno. Ac rwyf 
wrth fy modd â’r ffaith bod gan hen adeilad o'r fath gymaint i'w roi 
o hyd ac yn cael ei ddefnyddio'n dda gan y gymuned. Dyma'r lle 
perffaith ac rwy'n edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd 
hapus o fasnachu yn y ganolfan.  

     www.lisamorganbeauty.co.uk  |  07790 193214 

    

 

Osteopathi Back2you  

Mae gennym ddwy gangen glinigol o Back2you Osteopathi - mae un clinig wedi'i leoli ger y Bont-faen mae'r llall yng 
nghanol Caerffili - gyda'n lleoliad newydd yng Nghanolfan Glowyr Caerffili. 

Mae'r clinig yn cynnwys tri osteopath: Elinore Lewis, Peter Palmer & Zoe Bowring. Mae Osteopathi yn cynnig dull 
ymarferol o drin a helpu anafiadau a phroblemau cyhyrysgerbydol ac mae'n rhoi cynllun triniaeth wedi'i deilwra'n 

bwrpasol. 

Mae Elinore, y perchennog, hefyd yn cynnig gwersi ioga yng Nghanolfan Glowyr Caerffili fore Llun am 11:30am  
- llif vinyasa yw'r rhain. Neu mae dosbarthiadau ar-lein hefyd. 

   Facebook: @back2youosteo | Instagram @back2you.osteopathy  
E-bost: Back2you.osteopathy@gmail.com | Ffoniwch: 02920888100 

 

http://www.lisamorganbeauty.co.uk/
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Stay and Play 

Bu'n rhaid i ni atal ein Gweithgareddau 
Aros a Chwarae drwy gydol y cyfnod 
cloi, er i ni lwyddo i gadw mewn 
cysylltiad â'r rhieni drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol.  Stay and Play oedd y 
grŵp cyntaf i ddychwelyd i'r Glowyr, 
gan redeg yn y Gazebo fore Iau. Pan ail-
ddechreuodd ysgolion a meithrinfeydd 
ym mis Medi, recriwtiodd Natasha 
Gittings, arweinydd Stay and Play, 
garfan newydd o rieni. Gwnaethom 
benderfyniad, oherwydd ymbellhau, i 
ehangu Stay and Play i bedwar grŵp, 
gyda babanod a phlant bach ar foreau 
Iau a Gwener.   

Gwerthfawrogwn pa mor anodd fu 
cyfyngiadau Covid i famau newydd, 
mae eu mecanweithiau cymorth a'u 
cyfleoedd rhwydweithio cymdeithasol 
wedi diflannu i raddau helaeth. Mae'r 
grwpiau Aros a Chwarae wedi rhoi 
cyfleoedd iddynt gyfarfod a gwneud 
cysylltiadau newydd; maent wedi bod 
yn boblogaidd iawn ac erbyn hyn mae 
gennym restr aros ar gyfer grwpiau yn y 
dyfodol.  

 

Gardd y Dyfodol   

Yn 2019 sicrhawyd grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol i drosi darn o dir gwastraff yn "Ardd y Dyfodol" ar 
gyfer y newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gweithio gydag 
Adnewyddu Cymru a Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol ac mae 
gennym gyngor arbenigol gan David Thorpe, arbenigwr 
academaidd ar y newid yn yr hinsawdd a Fiona Cloke, pensaer 
tirwedd, i'n helpu i drosi'r rhain yn ddyluniad a chynllun 
gweithredu.   

Gohiriwyd yr amserlen gychwynnol yn dilyn cloi COVID ond mae 
wedi dechrau o ddifrif yn ddiweddar. Mae'r grŵp garddio wedi 
dechrau ar y gwelyau blaen, mae croeso i unrhyw arddwyr 
brwdfrydig, neu rai sy'n awyddus i ddysgu, ymuno â'r grŵp a bod 
yn rhan o'r prosiect. Gobeithiwn y daw'r prosiect newid hinsawdd 
hwn â llawenydd, dysg a syniadau i fwy o bobl, a hoffem greu ton 
gynaliadwy ledled ein cymuned.   

     Cysylltwch â Katherine os hoffech gael rhagor o wybodaeth. 

  

 

 

   Prosiectau 

 



 
  

 

 

 

Mae'r cyfnod cloi wedi dangos pa mor bwysig yw cael rhywbeth 
adeiladol i'w wneud a phan wnaethom ail-lansio ein prosiect gwau 
blynyddol ym mis Mehefin, cyrhaeddodd ein post Facebook 23,059 
o bobl ac ymgysylltu â 2,485 o bobl (y mwyaf erioed!).  Cysylltodd 
dros 30 o rai sy’n hoffi gweu â ni o bob rhan o'r sir a rhyngddynt 
maent wedi creu dros 450 o betryalau 10.5" x 8". Fe wnaethom 
drefnu’r rhain yn fwndeli lliwgar o 25 ac yn ystod y cyfnod cloi 
apeliwyd drwy Facebook am help i'w crosio gyda'i gilydd ac am fwy o 
betryalau!  Cyrhaeddodd hyn dros 11,000 o bobl eto.  Ychydig cyn y 
Toriad Tân Cenedlaethol, dosbarthwyd 17 bwndel o betryalau ar 
gyfer eu crosio yn flancedi pen-glin a maint llawn.   

Mae llawer o'r rhai sy’n gweu, rhwng 18 ac 87 oed, wedi cymryd 
rhan mewn cyfarfodydd Zoom i benderfynu i ble y dylai'r blancedi 
gorffenedig fynd.  Mae'r prosiect wedi ysbrydoli pobl i feddwl y tu 
hwnt i'w pedair wal eu hunain a chael y boddhad o wneud rhywbeth 
dros ein cymuned.  Mewn blynyddoedd blaenorol mae Glowyr 
Caerffili wedi cyfrannu 12 blanced i'r Fywoliaeth lleol; eleni, yr ydym 
yn gweithio gyda'r cynlluniau tai gwarchod yng Nghaerffili i'w 
dosbarthu'n ehangach ar draws y sir mewn pryd ar gyfer Nadolig. 

Yn ôl y galw poblogaidd, rydym yn parhau â'r prosiect hwn y tu hwnt 
i fis Tachwedd ac yn bwriadu casglu blancedi eto yn y gwanwyn.  Yn 
y cyfamser, byddwn yn parhau i gwrdd ar Zoom bob 6-8 wythnos 
gan fod elfen gymdeithasol y prosiect hwn yr un mor bwysig â'r 
blancedi!  Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Katherine. 

Cyfarwyddiadau:   

Castiwch 40 pwyth yn defnyddio 
gwlân dwbl a gweill 4mm (hen 
faint 8). Gweithiwch mewn garter 
stitch nes bod eich petryal yn 
mesur 10 ½ modfedd (tua 110 
rhes). Castiwch i ffwrdd.    

 

   

Aeron Aeddfed 

Yr ydym wedi bod yn arbennig o awyddus i gefnogi pobl hŷn sy'n fregus, y mae llawer ohonynt yn 
byw ar eu pen eu hunain ac y mae'r ganolfan yn achubiaeth bwysig iddynt.  Mae grŵp Cynllunio’r 
Aeron Aeddfed  – Liz Stanford, Marion Watts, Sue Balch, Marjorie Gray a Katherine Hughes – wedi 

cynnal rhaglen amrywiol o weithgareddau i'w gwneud gartref.  Cynhelir cyfarfodydd bob dydd 
Mawrth am 1.30 ac mae cyfranogwyr wedi bod yn cyfarfod drwy gydol y cyfnod cloi ar Zoom, yn y 

Gazebo yn y Ganolfan yn ystod yr haf, yn fwy diweddar yn yr Ystafell Seminar ac ar Zoom fel 
cyfarfod hybrid, ac yn ystod y Toriad Tân yn ôl ar Zoom. 

Mae'r prynhawniau'n pasio'n gyflym iawn gyda siaradwyr gwadd, cwisiau, Antiques Road Show, 
gwneud pethau, rhannu sgiliau a gemau, yn dilyn sgwrsio a thrafod digwyddiadau yn y dyfodol.  

Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys gwneud basgedi bwydo adar, creu torchau Nadolig, a 
dysgu chwarae ukulele!  Mae croeso i aelodau newydd yn y Ganolfan neu ar Zoom – cysylltwch â 

Katherine am ragor o fanylion. 

Mae'r Ganolfan wedi llwyddo i sicrhau cyllid i gefnogi gweithgarwch allgymorth ychwanegol i 
gefnogi pobl hŷn ynysig yn ein cymuned.  Bydd hyn yn darparu costau sesiynol ar gyfer 

gweithgareddau (fel ymarfer corff, dawns, celf, crefftau) gyda'r rhan fwyaf o'r grant yn cael ei 
ddefnyddio i ymestyn ein rhaglen i breswylwyr mewn cynlluniau byw gyda chymorth a chynlluniau 

gwarchod. 

 

Prosiect Gweu 



 

  

 

  

  

  

 

 

Pethau i edrych ymlaen atynt 
Rydym yn cynllunio pethau hyfryd i bob un ohonom gael edrych ymlaen atyn nhw, o  
ddigwyddiadau crefft plant i gyngherddau ac ymweliad gan Siôn Corn.  

Bydd digwyddiadau crefft Nadolig y plant ar y 3ydd, y 4ydd, y 10fed a'r 11eg o Ragfyr  
rhwng 4-5pm.  Bydd pob plentyn yn derbyn bocs crefft Nadolig sy'n cynnwys deunyddiau  
i wneud tair crefft: het parti Nadolig, torch plât papur ac addurn crog i’r goeden Nadolig.  
Cost £5 y plentyn ac mae'n cynnwys bag bach o bethau da oddi wrth Siôn Corn!  

 Byddwn hefyd yn cynnal Soiree Cerddorol  Nadolig ar 11eg Rhagfyr a bydd yn ddigwyddiad  
rhithwir am ddim i gymuned gerddorol Caerffili er mwyn lledaenu Llawenydd yr Wyl! Bydd  
rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.  

 

Apêl gardd y gaeaf  

Ac yn olaf 

Cysylltwch â ni i roi gwybod i ni beth yr hoffech ei gael gennym ni, byddem yn gwerthfawrogi syniadau 
ynghylch sut i gadw mewn cysylltiad â'n cymuned, gweithgareddau neu ddigwyddiadau.  

Neu rhowch wybod i ni os oes ffyrdd yr hoffech helpu. Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr, 
stiwardiaid gwirfoddol, ymddiriedolwyr, cyfeillion, pobl i helpu gyda'n grwpiau aros a chwarae, a 
gwirfoddolwyr digidol i gefnogi'r gwaith pwysig y mae Geraint yn ei wneud.   

Hoffem ddiolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth barhaus, yn enwedig ein gwirfoddolwyr a'n stiwardiaid 
diwyd! Mae'n golygu cymaint i'r Ganolfan a'r gymuned, nawr fwy nag erioed. 

 

 

 

Pwyntiau byr: 

- Dylai aelodau fod wedi derbyn 
ebost am eu haelodaeth 
flynyddol. Cysylltwch os nad 
ydych wedi ei dderbyn neu os 
hoffech fwy o wybodaeth am 
ddod yn aelod o’r Glowyr. 

- Rydym yn chwilio am Drysorydd 
i ymuno â’r Bwrdd 
Ymddiriedolwyr.  

- Sweep Rygbi – Mae’r grwp 
Cymraeg ar orffen ymgyrch godi 
arian hir iawn pan ddaw 
cystadleuaeth y 6 gwlad i ben o’r 
diwedd ar Hydref 31. 

- Hoffem groesawu ein 
Hymddiriedolwyr newydd – Jenni 
Jones-Annetts, ein his-gadeirydd 
newydd a Dawn Cole, 
Ysgrifennydd aelodaeth ac Is-
ysgrifennydd.  Croeso cynnes. 

 

 Rydym yn apelio am roddion i helpu ein hamgylchedd yn ogystal â lles 
meddyliol, emosiynol a chorfforol ein cymuned.  

Rydym wedi cynllunio gardd ar gyfer y newid yn yr hinsawdd a fydd yn 
galluogi gwirfoddolwyr ein clybiau garddio i fynd i mewn dros fisoedd  y gaeaf 
sy’n dod, bydd yn helpu eu lles corfforol a meddyliol yn ogystal â chyfrannu, 
gobeithio, at les pawb sy'n pasio heibio ac yn ymweld â Chanolfan y Glowyr. 

Dewiswyd y planhigion ar gyfer eu nodweddion er enghraifft cymysgedd o 
flodau sy’n peillio, blodau lluosflwydd sy’n para’n hir, planhigion sy'n newid 
lliw ac yn apelio at ein synhwyrau. 

Bydd cael gardd flaen ddeniadol yn helpu llesiant ein cymuned gyfan a bydd y 
dyluniad yn para am flynyddoedd i ddod.   

Fyddech chi'n gallu cyfrannu? localgiving.org/wintergarden 

Hoffem ddiolch i'n holl gefnogwyr sydd wedi rhoi i bob apêl; fel canlyniad i’r 
apêl ddiweddaraf, prynwyd gazebo a olygai y gallai llawer o weithgareddau 
barhau yn y Ganolfan gan ganiatáu ymbellhau cymdeithasol mewn man awyr 
agored. Gwerthfawrogwyd hyn yn fawr gan ein grwpiau aros a chwarae yn 

ogystal â'r Aeron Aeddfed a'n dosbarthiadau dawns. 

 

https://localgiving.org/wintergarden

