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NEGES GAN Y MEISTR 
 

Efallai mai mis Rhagfyr yw adeg y nosweithiau hwyaf 

a thywyllaf ond rydym yng nghanol tymor o wyliau i 

lawer o grefyddau, Diwali, gŵyl y goleuni, Hanukkah 

sydd hefyd yn dathlu golau a’r Nadolig gyda'i golau 

arbennig dros Fethlehem, i restru ond ychydig. Felly 

gadewch i ni fwynhau'r llu o oleuadau lliwgar a llachar 

a cheisio dathlu diwedd y flwyddyn gyda gobaith ar 

gyfer y dyfodol; fel y dywedodd un sylwebydd 

gwleidyddol "mae'r golau ar ddiwedd y twnnel yn 

mynd yn fwy disglair" 

Bydd llawer yn edrych yn ôl ar 2020 fel y flwyddyn nad 

fu. I lawer, bu'n gyfnod heriol a rhwystredig ac yn 

gyfnod trist a thrasig gyda'r pandemig yn achosi gofid 

ychwanegol. I'r rhai sydd wedi colli teulu neu ffrindiau 

eleni, beth bynnag fo'r achos, a gaf fynegi fy 

nghydymdeimlad diffuant. 

Wrth edrych i'r dyfodol , y cyfan y gallwn ei ddymuno 

mewn gwirionedd yw y bydd y Flwyddyn Newydd hon 

yn dod â datblygiad calonogol y brechlynnau inni a 

dechrau dychwelyd i ryw fath gwirioneddol o 

normalrwydd. 

Ychydig iawn y gallaf ei ychwanegu at yr hyn a 
ddwedwyd eisoes heblaw am ddymuno'n dda i chi'n 
ddiffuant a gorffen gyda ffaith anhysbys i lawer, sef 
bod Siôn Corn yn Gymro. 

 
Many miles away from here, even further than 
Pen y Fan 

You’ll find a house that no one knows, and a very 
special man 

He’s very large and jolly, with a beard as white as 
snow. 

Of course it’s Father Christmas, but there’s 
something you don’t know. 

When it turns December, and the elves have 
made the toys. 

And after he’s delivered them to all the girls and 
boys. He locks up all the workshops, puts the 
tools away. Feeds the reindeer for the winter, and 
gives the Elves their pay. 

He packs his summer suitcase and loads up his 
other sleigh. 

The one, you know, that won’t be noticed, on the 
motorway. 

He heads off to his Homeland, the place from 
which he hails. 

It’s always been a big secret, that Santa comes 
from Wales! 

He was born in Abercwnscott where he ran and 
played all day. 

It was here he learnt the secret of how to give, 
not take away. 

On Saturdays to the rugby, he always liked to go 
and watch 

Especially when Wales were at home – always 
a great match 

He stood and sang the anthem. His Mam and 
Dad were so proud. 

“Mae Hen Wlad Fy Nhadau” was never sung so 
loud. 

But Santa left it all behind, I think he always 
knew. That destiny was calling from where the 
North Wind blew 

Santa now works across the World for countries 
wide and far. 
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He’s Wales’ greatest export, a truly global 
Superstar 

Wearing the colour red reminds him of Wales from 
afar 

And of all his friends he played with in the 
park 

He remembers Chippy Lane, Clarks Pies 
and a decent pint of Brains “Dark” 

And then on Sunday morning swinging 

along to St Johns and joining in the uplifting singing 

But, being Welsh is not where you are from, nor 
the colour of your skin. 

It’s the good you do for others and the love you 
have within. 

So when sitting there, feeling full of Christmas 
ales. Remember it’s a secret, Santa comes from 
Wales! 

Hwyl fawr ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd 

Peter Coleman 

CYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIG HYDREF 
Y MEISTR 

 
Diolch i bawb a roddodd o'u hamser i gymryd rhan ac 
am y cyfraniadau pleserus ac eang. Ar ôl trafod yn 
briodol, cytunodd y panel o feirniaid annibynnol mai'r 
llun buddugol oedd:- 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y 
PWYLLGOR AELODAETH 

 
Mae'r Pwyllgor Aelodaeth yn awyddus i sefydlu 
rhwydwaith o bobl sydd â chysylltiad Cymreig ledled 
y DU. Os oes unrhyw Lifreiwyr yn gwybod am 
unigolion, efallai aelodau o’u teulu, ffrindiau, 
cydnabyddiaethau neu hyd yn oed grwpiau a allai fod 
â diddordeb yng Nghwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru 
mae croeso ichi anfon fy nghyfeiriad e-bost atynt er 
mwyn iddynt gael rhagor o wybodaeth am y Cwmni 
Lifrau rsolbe@btinterent.com. 

 
Rosemary Solbé FRSB 
Cadeirydd - Pwyllgor Aelodaeth 

 

 

NEWYDDION DIWEDDARAF Y Pwyllgor 
Cysylltiadau Cyhoeddus .. 

 
 Llwyddiant  i’r Tîm  dathlu’r Nadolig!! 

 
 

Ar 11 Rhagfyr, dathlodd y Pwyllgor Cysylltiadau 

Cyhoeddus ei ddathliadau Nadoligaidd rhithwir 

 
 
 

Y sylwadau oedd "Llun sy'n cipio lliwiau, a thawelwch 
yr Hydref" 

 

Llongyfarchiadau i'r Cyn Meistr Keith Arnold; bydd 
potel o swigod ar ei ffordd atoch faes o law. 

Fel y gwelir o’r sgrin lun o’r grŵp uchod, mwynhawyd 
hwyl yr ŵyl gan aelodau'r PRC yn ogystal â 
gwesteion gan gynnwys John a Rosemary Solbe ac 
Ymddiriedolwr Elusennol Urdd Lifrai Cymru, Dyfrig 
Morgan James a'i wraig Glesni. 

Roedd adloniant y dathliad rhithwir yn cynnwys nid yn 
unig act ddwbl drwy gwrteisi'r Gadair, Agnes Xavier- 
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Phillips a'r Dirprwy Gadeirydd, Henry Gilbert ond 
hefyd yn cynnwys Cwis Nadolig ac Enw'r Carol ! 

 
Yr Enillwyr oedd: 
Cwis Nadolig : Cyn Meistr Dr.Sarah Cockbill 
Enwch y Garol : Y Meistr Peter Coleman 
Gwobr Raffl : Y Cadlywydd Bob Reid 
Y Wisg Nadoligaidd Orau: Dyfrig Morgan James 

 
Ymhlith y gwobrau roedd potel o Chivas Regal, 
Siocledi a chofrodd o'r parti rhithwir i bawb a 
fynychodd ! 

 
Roedd y gystadleuaeth am y Wisg Nadoligaidd Orau 
yn gategori annisgwyl, ac fe’i harfarnwyd gan ein 
Angela Parry ni,  a diolch i'r rhai a oedd yn 
bresennol am wneud yr ymdrech. Dechreuodd yr 
ŵyl gyda'r Meistr mewn siwt Siôn Corn llawn gan 
gynnwys barf Siôn Corn a mwstas a gosododd 
hynny'r olygfa Nadoligaidd yn berffaith a gwnaeth 
Simon fynedfa fawreddog a disglair! 

 
Diweddglo'r noson oedd y Meistr yn ail-greu'r ei 

bennill a oedd yn berfformiad o'i ymgais i deipio 5 

bys......."Prinderellla a'r Cince" ! Rydyn ni'n 

meiddio i chi beidio â chwerthin. fersiwn llawn ar 
gael ar gais. 

 
Roeddem hefyd yn falch iawn o groesawu mab hyfryd 
Morgan (15 oed) ieuengaf Lifrieiwr, yr Athro Karen 
Jones o Grŵp Gogledd Cymru. Fe'i gwahoddwyd i 
ymuno gan ei fod am i’w fam baratoi ei swper, a olygai 
y byddai hi yn gorfod gadael yn gynnar. Roedd yn dda 
cael chwistrelliad o ieuenctid yn ein dathliadau er nad 
oedd yn gwbl sicr sut y byddai Morgan wedi gwneud 
yn "Enwi'r Garol " oherwydd, er syndod, ei ddewis 
cerddorol oedd Canu Gwlad - Johnny Cash! Fel 
diolch am fod mor hwyliog ac ymuno mor dda , fe 
wnaethom chwarae un o ganeuon enwog Johnny a 
oedd wrth fodd Morgan! 
Adborth gan Karen...... . ... Mwynhaodd Morgan 
eich cwmni'n fawr a gwnaeth sylwadau ar ba mor 
ddoniol ac "cŵl" yr oeddech chi i gyd! Dim ond 
yr eisin ar y gacen oedd Johnny Cash"! Mae'n 
debyg ein bod bellach yn adnabyddus ar 
gyfryngau cymdeithasol yr arddegau fel " Cŵl a'i 
Gang"! 

 
Mwynhaodd pawb y rhith "barti" yn fawr; ac ynghyd 
ag aelodau'r Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus, rwy'n 
ddiolchgar iawn i bawb a oedd yn bresennol am 
ymuno yn hwyl yr ŵyl a chymryd rhan ! 

 
Agnes Xavier-Phillips JP DL 

Cadeirydd - Y Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y 
PWYLLGOR GWOBRAU 

 
Wrth i ni gyrraedd diwedd y flwyddyn galendr mae'n 
amlwg bod y cyfyngiadau a osodir ar bob rhan o 
economi Cymru gan y pandemig wedi cael effaith 
anghyfartal ar bobl ifanc Cymru. Bydd y 
penderfyniadau a wnawn gyda’n gwobrau yn 
gwneud mwy o wahaniaeth nag mewn "amseroedd 
arferol". 

 
Wrth i mi ysgrifennu'r nodyn hwn, mae'r newyddion 
am MHRA yn cymeradwyo'r brechlyn cyntaf yn erbyn 
y feirws Corona 19 yn achos gobaith. Gan ddyfynnu 
geiriau Winston Spencer Churchill a gyflwynwyd yng 
nghinio'r Arglwydd Faer yn Ninas Llundain ar 10 
Tachwedd 1942, "can it be said this is not the end, it 
is not even the beginning of the end but it is perhaps, 
the end of the beginning,", rwy'n gobeithio y gallwn 
ddychwelyd i gyfarfodydd, cyfweliadau a 
chyflwyniadau wyneb yn wyneb. 

 
Gall y Cwmni fod yn falch o aelodau'r Pwyllgor 
Gwobrau sy'n gweithio'n galed. Maent wedi 
gweithio'n ddiflino ac yn ddyfeisgar i weithredu'r 
cynllun blynyddol o wobrau ac er gwaethaf yr holl 
gyfyngiadau a digwyddiadau wedi eu dileu, mae 
defnyddio llwyfannau rhithwir Zoom a Thimau wedi 
galluogi’r pwyllgor i gwblhau tua 70% o'r rhaglen 
wobrwyo yn llwyddiannus. 

 
Cymeradwyodd y Llys wobr fawr newydd, sef Gwobr 
Datblygiad Jiwbilî Arian gwerth £2500. Arweinir y tîm 
gan y Cyn-Feistr yr Athro Gillian Davies. Edrychaf 
ymlaen at weld gwobr lwyddiannus yn cael ei 
chyflwyno eleni. Mae erthygl fanylach a ysgrifennwyd 
gan Dîm Gwobr Datblygiad Jiwbilî Arian wedi'i 
chynnwys yn y rhifyn hwn. 

 
Gofynnwyd i Ymddiriedolaeth Elusennol y Cwmni roi 
arwydd cynnar o'r arian sydd ar gael ar gyfer gwobrau 
yn 2021-2022, yna gall y Pwyllgor Gwobrau ddatblygu 
ei gynllun amlinellol ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

 
Ar ran y Meistr, Wardeiniaid a Lifreiwyr y Cwmni, 
hoffwn ddiolch i aelodau’r Pwyllgor Gwobrau am y 
gwaith caled y maent eisoes wedi ei wneud , ac a 
gaiff ei wneud yn y dyfodol, i gyflawni amcan Cwmni 
Anrhydeddus Lifrai Cymru – Meithrin Dawn Cymru. 

 
Windsor Coles OBE CEng FIET 
Cadeirydd - Y Pwyllgor Gwobrau 
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GWOBR FAWR NEWYDD 
 

Dathlodd Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (a 
sefydlwyd yn 1993) eu Jiwbilî Arian yn ystod y 
Flwyddyn Lifrai 2017-2018. Ar y pryd, codwyd arian 
ychwanegol i alluogi Ymddiriedolaeth Elusennol y 
Cwmni i gynyddu nifer y gwobrau sydd i'w rhoi i bobl 
ifanc Cymru. Ymhlith y gwobrau hynny, mae Gwobr 
Fawr newydd wedi cael ei chymeradwyo. Mae'r Wobr 
newydd hon am £2,500 y flwyddyn ac mae wedi ei 
rhoi o gronfa Gwobr Datblygiad y Jiwbilî Arian. 

 
Amcan y Wobr yw galluogi person ifanc eithriadol 
sydd ag ymrwymiad i Gymru, sydd wedi graddio o 
sefydliad academaidd, neu sydd wedi cymhwyso 
gyda chorff proffesiynol, i ddatblygu ymhellach yn 
academaidd neu broffesiynol drwy ymgymryd â 
phrosiect pwysig neu fynychu cwrs neu gynhadledd 
academaidd ar lefel uchel, gydag elfen ryngwladol os 
oes modd. 

 
Bydd y Wobr yn cael ei gwneud i berson 21 – 25 oed, 
gydag estyniad posibl i 30 oed, os yw'r ymgeisydd yn 
fyfyriwr ôl-raddedig. Bydd disgwyl hefyd i bob 
ymgeisydd fod wedi dangos ymrwymiad i Gymru. 

 
Mae'r maes pwnc yn agored ond er mwyn hyrwyddo 
amcanion Apêl y Jiwbilî Arian, bydd ceisiadau yn 
2021 yn cael eu croesawu gan bobl ifanc sydd â 
diddordeb a chefndir mewn Cysylltiadau Rhyngwladol 
a Gwleidyddiaeth a/neu Ieithoedd Tramor Cyfoes, 
mewn meysydd lle nad yw'r Cwmni wedi cynnig 
gwobrau yn draddodiadol. 

 
Dywedodd yr Athro Gillian Davies, cyn feistr a 
Chadeirydd yr Is- bwyllgor Gwobrau a fydd yn rheoli 
ac yn beirniadu’r ceisiadau, "Rwy'n falch iawn o weld 
y Wobr newydd hon yn cael ei chymeradwyo ac 
rwy'n edrych ymlaen at ei gweld yn dod yn un o 
Wobrau Mawr pwysig y Cwmni ac yn denu 
ymgeiswyr arbennig. Os oes unrhyw Aelod yn 
ymwybodol o ymgeiswyr posibl, tynnwch eu sylw at 
y wybodaeth am y Wobr hon ar wefan y Cwmni a'u 
hannog i wneud cais". 

 
Mae Ffurflenni Cais a rhagor o wybodaeth ar gael ar 
wefan y Cwmni a dylid anfon ceisiadau wedi eu 
cwblhau at Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwobrau 
awards@liverycompanywales.cymru cyn diwedd 
Ionawr 2021. 

 
Yn ogystal, bydd enillydd y Wobr yn derbyn Tystysgrif 
Gwobr fawreddog, yn cael gwahoddiad i fynychu 

digwyddiad arwyddocaol gan y Cwmni a hawl 
ganddynt hefyd i gynnwys yn eu CV eu bod yn 
enillydd y Wobr Fawr hon gan Gwmni Anrhydeddus 
Lifrai Cymru. 

 
Bydd yr adroddiadau a dderbyniwyd gan enillwyr 
gwobrau, yn manylu ar y defnydd a wnaed o’r arian 
a'r manteision sydd wedi arwain at hyrwyddo eu 
datblygiad academaidd neu broffesiynol, yn cael eu 
cyhoeddi ar y wefan, mewn erthyglau yn ymwneud â'r 
Bwletin hwn a chyfathrebiadau Lifrai eraill yn y 
dyfodol. 

 
Tîm Gwobr Datblygiad Jiwbilî Arian 

 
 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y 
PWYLLGOR ELUSENNAU 

 
Arwerthiant – ‘Photoshoot’ gan David Hurn 

 

Wedi'i fagu yng Nghaerdydd, daeth David yn aelod o 
ffotograffwyr  y ‘Magnum Collective.’ 
Gwnaeth ei enw fel dyn ifanc yn dogfennu chwyldro 
Hwngari ac mae ei yrfa fel ffotograffydd byd-enwog a 
selogion Cymreig bellach yn ymestyn dros 6 degawd. 
Mae ei luniau cyhoeddusrwydd o Sean Connery fel 
James Bond a Jane Fonda fel Barbarella yn eiconau 
a gydnabyddir ar unwaith. Mae wedi gweithio fel 
ffotograffydd gyda Ken Russel a Dino de Laurentiis 
ymhlith enwau enwog eraill. Mae ei gyfres Abbey 
Road o'r Beatles yn chwedlonol. Yn fwy diweddar 
mae'n enwog am ei luniau o Gymru ac mae'n byw yn 
Tintern. Sefydlodd yr Ysgol Ffotograffiaeth 
Ddogfennol yng Nghasnewydd yn 1973 ac mae wedi 
ei chefnogi byth ers hynny. Mae wedi rhoi llawer o'i 
luniau a rhai ei gydweithwyr Magnum yn hael i 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 

mailto:awards@liverycompanywales.cymru
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Eisiau gwybod mwy? Gwyliwch, "David Hurn, A life 
in Pictures", rhaglen ddogfen y BBC ar 
https://www.youtube.com/watch?v=am8Kj4dcZuI 

 
Mae David wedi bod yn garedig iawn wedi cynnig 
‘photoshoot’ i arwerthiant er budd Ymddiriedolaeth 
Elusennol y Cwmni. Bydd gennych ddewis o bortread 
teuluol neu dirwedd lleol gan y ffotograffydd wedi ei 
lofnodi gan David Hurn ei hun (Amser a lleoliad i’w 
gytuno gyda chyd-ddealltwriaeth rhwng David a’r 
ennillydd o’r arwerthiant) Print wedi ei lofnodi o faint 
A4, copïau ychwanegol ar gael am £30 yr un) 
Ceisiadau dros £500 i 
charity@liverycompanywales.cymru erbyn 31 
Ionawr 21 

 
Simon Holt MBE FRCS 
Cadeirydd - Y Pwyllgor Elusennau 

 
LLONGYFARCHIADAU I GYN ENILLYDD Y 

WOBR AUR 

 

 

Mae'r Athro Tom Crick MBE FLSW, - Lifreiwr a chyn 

Enillydd Gwobr Aur - wedi ennill Gwobr “Public 

Engagement and Impact Award” gan Gymdeithas 

Ymchwil Addysg Brydeinig 2020 am "Arwain Dyfodol 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg." 

Am fanylion llawn https://www.bera.ac.uk/bera-in- 

the-news/bera-announces-2020-public-engagement- 

and-impact-awards sydd hefyd yn cael ei roi ar 

wefan y Cwmni. 

RAF VALLEY (Y FALI), YNYS MÔN 
 

 

 
 

Grŵp Capten Andy Turk, DFC, MA, sy'n ymgymryd â'i 
benodiad fel Prif Swyddog yn RAF Y Fali ym mis 
Rhagfyr. Mae RAF y Fali yn un o'n cysylltiadau 
milwrol, a bydd rhai Lifeirwyr yn cofio ymweliad 
diddorol â'r Fali yn 2011 pan gawsom, ymhlith pethau 
eraill, gyfle i weld ‘simulator’ yr Hawk ar waith a 
chyflwyno gwobrau i  ddau  aelodau  o  staff  yr 
orsaf. Dymunwn flynyddoedd llwyddiannus i Gp Capt 
Turk ar Ynys Môn a gobeithiwn y cawn gyfle i gyfarfod 
ag ef yn un o'n gweithgareddau swyddogol. 

 
CORNEL Y NADOLIG 

 
Y 12 DIWRNOD O DWRCI NADOLIG  ** 

ANGELA - PLEASE LEAVE AS THE ENGLISH 
VERSION. 

 

Ar ddiwrnod cyntaf y Nadolig, dywedodd fy nghariad 
gwirioneddol wrthyf 
Roeddem yn iawn i brynu twrci ffres a choeden 
Nadolig go iawn. 

https://www.youtube.com/watch?v=am8Kj4dcZuI
https://www.youtube.com/watch?v=am8Kj4dcZuI
mailto:charity@liverycompanywales.cymru
https://www.bera.ac.uk/bera-in-the-news/bera-announces-2020-public-engagement-and-impact-awards
https://www.bera.ac.uk/bera-in-the-news/bera-announces-2020-public-engagement-and-impact-awards
https://www.bera.ac.uk/bera-in-the-news/bera-announces-2020-public-engagement-and-impact-awards


Tudalen 6 o 8  

Ar ail ddiwrnod y Nadolig, gellid clywed llawer o 
chwerthin 
Wrth i ni fynd i mewn i'r twrci, aderyn mwyaf blasus. 
Ar drydydd diwrnod y Nadolig, cawsom westeion o'r 
dde drws nesaf 
Roedd y twrci'n blasu cystal ag y gwnaeth y dyddiau 
cynt. 

 
Ar bedwerydd diwrnod y Nadolig, gyda'r is- 
ddeddfau, o hen 
Gorffennon ni'r pwd Nadolig – a gweini'r oerfel twrci. 

 
Ar bumed diwrnod y Nadolig, y tu allan i'r fflanoedd 
eira wedi'u hylifo 
Ond roeddem yn neis ac yn gynnes y tu mewn, ac 
yn bwyta'r twrci wedi'i halltu. 

 

Ar chweched diwrnod y Nadolig, bu farw ysbryd y 
Nadolig 
Ymladdodd y plant a'u bicio ac fe wnaethom bwyta'r 
twrci wedi'i ffrio. 

 
Ar seithfed diwrnod y Nadolig, fy nghariad 
gwirioneddol a enillodd 
Wrth iddo eistedd wrth y bwrdd a chynigiwyd briwgig 
twrci iddo. 

 

Ar wythfed diwrnod y Nadolig, roedd ein cath wedi 
rhedeg am gysgod 
Pan oeddwn yn gweini crempogau twrci, gyda 
gwydraid o Alka Seltzer. 

 
Ar nawfed diwrnod y Nadolig, erbyn amser cinio 
roedd Dad yn blotto 
Yr unig ffordd, meddai, y gallai fynd â'm risotto twrci! 

 
Ar ddegfed diwrnod y Nadolig, yr unig ddiod oedd 
homebrew 
Ddim yn ddigon cryf i helpu i dreulio, y platiau hynny 
o stiw twrci. 

 
Ar unfed diwrnod ar ddeg y Nadolig, pinnau'r goeden 
yr oeddent yn mowldio 
Roedd y mins peis melys yn galed ac yn sych, roedd 
y twrci'n ddirymiad. 

 
Ar ddeuddegfed diwrnod y Nadolig, roedd fy 
nghariad gwirioneddol yn licio ei wefusau 
Roedd y gwesteion wedi mynd, y twrci hefyd, 
roedden ni'n bwyta ar bysgod a sglodion! 

 
*Gyda chydnabyddiaeth i John McGullach* 

CAROLAU ADFENT YN EGLWYS GADEIRIOL 
LLANELWY – GYDA GWAHANIAETH 

 
'Chwilio am y Golau' 

 
Carolau: 
This is the Truth, arr. Vaughan Williams 
Adam lay y bounden, Peter Warlock 
O come, O come Emmanuel, Trad. 
Dixit Maria, Hans Leo Hassler 
People look East, Malcom Archer 
OThou, The Central Orb,Charles Wood 
Lo, He Comes – tune: Helmsle 

 

 

Mae saith mlynedd bellach ers i Bwyllgor Gogledd 
Cymru groesawu Lifeirwyr am y tro cyntaf i 
wasanaeth Carolau Adfent yn Eglwys Gadeiriol 
Llanelwy. Mae patrwm y digwyddiad hyfryd hwn wedi 
esblygu dros y blynyddoedd. Yn 2014 dilynwyd 
gwasanaeth y prynhawn gan sieri a mins peis yn Nol 
Hyfryd. Yn 2015 pan ofynnwyd i'r Meistr ar y pryd Dr 
Sarah Cockbill ddarllen y wers derfynol fe wnaethon 
ni newid y drefn a chael swper ar ôl y gwasanaeth. 
Gwnaed casgliad i'r Ymddiriedolaeth Elusennol. 
Gwnaethom gadw'r patrwm hwnnw ar gyfer 2016 ond 
yn 2017 penderfynwyd cynnig cinio cyn y gwasanaeth 
a pharhawyd â hyn drwy 2018 a 2019. Ar y ddau 
achlysur hwn roedd yn dda gallu croesawu Lifeirwyr 
o Shrewsbury Drapers. Mae'r byrddau bwyta wedi 
bod yn llawn a nid yw'r arlwyo wedi bod yn bosibl heb 
waith tîm da wrth baratoi’r bwyd, coginio amrywiaeth 
o brif gyrsiau tymhorol rhagorol, pwdinau blasus, 
darparu bara cartref, a dod o hyd i winoedd a sieri 
addas. 

 
Ond beth am 2020, blwyddyn yr Haint Mawr? Ni allai 
pethau fod wedi bod yn fwy gwahanol. Roedd pellter 
diogel (2M) o fewn y Gadeirlan yn golygu na allem, a 
bod yn onest, gymryd seddau oedd yn perthyn i’r 
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cynulleidfaoedd lleol. Ni allai'r Côr chwaith 
orymdeithio o gwmpas yr adeilad gan ganu Carolau 
Adfent ar bum pwynt gwahanol. Nid oedd yn bosibl I 
gymdeithasu cyn nac ar ôl y gwasanaeth. Yn 
hytrach, aeth y gwasanaeth allan yn fyw o wefan y 
Gadeirlan, ac ar hyn o bryd gwelodd dros 1,100 
(amcangyfrif ar 4 Rhagfyr) o bobl y gwasanaeth. Bu'n 
rhaid i'r Côr ymbellhau'n gymdeithasol oddi wrth ei 
gilydd ac roedd y gynulleidfa wedi eu lleoli yn y pen 
dwyreiniol. Oherwydd hynny ni fuasai yn bosibl cael 
cydbwysedd â'r prif organ felly prynodd y Deon organ 
bwrpasol i'w gosod o flaen “Canon Stalls” y 15fed 
Ganrif. Daeth yr organ fawr yn llawn fyw ar ôl y chwe 
darlleniad a'r Carolau Adfent ar derfyn y gwasanaeth. 
Nid oedd dylanwad Cwmni Lifrai Cymru yn gwbl 
absennol gan i Dr Rosie Solbé, (oedd yn cymryd 
amser i ffwrdd o'i dyletswyddau arlwyo arferol gyda 
Jean Bryson), greu torch yr Adfent. 

 

 
 

Gadewch i ni i gyd obeithio y gallwn gyfarfod eto y 
flwyddyn nesaf. 

PENBLWYDD HAPUS 
 

 

" Nid Ficer ydyw ond Siryf " ! 

 
Dymuniadau gorau i Gynorthwy-ydd Llys a Dirprwy 
Gadeirydd/Ysgrifennydd y PRC, Henry Gilbert Esq 
wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd ar 30 Rhagfyr. 

 
CADWCH Y DYDDIAD 

 
Talking Heads ar ddydd Iau 21 Ionawr 
2021  Bydd Ymddiriedolwr Elusennol Urdd Lifrai 
Cymru Dyfrig Morgan James BSc FGS CGeol FIG 
FIWA, Daearegwr, Arweinydd Busnes Byd-eang , 
mewn sgwrs â'r Cynorthwydd Llys Keith Shankland, 
Peiriannydd Siartredig, Ymgynghorydd Rheoli ac 
arbenigwr dechrau busnes. 

 

Common Hall ar ddydd Iau 28 Ionawr 2021 drwy 
Zoom 
Manylion pellach i'w cyhoeddi cyn bo hir 

 
 

Gwefan 
 

Os hoffech ymweld a thudalen yr Aelodau ar y wefan 
(wedi'i diogelu gan gyfrinair) a'ch bod wedi anghofio 
yr “enw defnyddiwr a’r cyfrinair” cysylltwch â'r Clerc 
Cynorthwyol. 
asstclerk@liverycompanywales.cymru 

mailto:asstclerk@liverycompanywales.cymru


Tudalen 8 o 8  

CYFRANU – JUST GIVING 
 

Mae WLCoW yn falch o dderbyn rhoddion drwy 
JUST GIVING ar y wefan – 
liverycompanywales.cymru - cliciwch ar DONATE 
ar y menu. Fel dewis arall, gallwch wneud hynny 
drwy gysylltu â'r Trysorydd yn 
treasurer@liverycompanywales.cymru 

 
 

TÎM GOLYGYDDOL 
 

Os oes gennych unrhyw erthyglau yr hoffech eu 
cynnwys mewn rhifyn o’r Buletin yn y dyfodol, 
cysylltwch ag Agnes Xavier-Phillips (Cadeirydd PRC) 
ac Angela Parry MBE (Clerc Cynorthwyol) sy'n llunio 
y Buletin yn seiliedig ar gyfraniadau/erthyglau a 
dderbyniwyd. 

 
 

MAE'R TÎM GOLYGYDDOL YN DYMUNO 
NADOLIG LLAWEN I POB LIFREIWR A'U 
TEULUOEDD Cadwch yn saff a mwynhewch. 
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