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Annwyl Lifreiwyr, 

Gobeithio y byddwch i gyd yn parhau i fod yn 

ddiogel ac yn iach. Diolch i chi gyd am eich 

dymuniadau da a'ch cefnogaeth sy'n ein galluogi i 

barhau i wneud cynnydd rhagorol.  

Hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am 

lwyddiannau cyfredol a'n cynlluniau yn y cyfnod 

newidiol hwn. 

O ran digwyddiadau cymdeithasol rhithwir, 

cynhaliwyd tair sesiwn ardderchog arall o’r 

sesiynau Talking Heads. Ym mis Ebrill, rhoddodd 

Karen Jones a Sue Thomas gipolwg diddorol i ni ar 

yrfa ddisglair Karen a’i theithio tramor trawiadol. 

Ym mis Mai, roedd Harold Burrows ac Andrew 

Richards yn sgwrsio a chlywsom straeon 

ysbrydoledig am fywyd a gwasanaeth Harold a 

welodd lawer o newid. Roedd Harold yn eithriadol 

yn ei waith gwirfoddol i bobl ifanc a chyda'r rhai 

oedd angen help. Y mis hwn, tro Simon Holt oedd 

hi mewn trafodaeth gydag Ivor Chesnutt. 

Rhannodd Simon stori bywyd sy'n llawn profiadau 

tramor cyffrous, gwasanaeth meddygol  milwrol a 

llwyddiannau arbennig  ym myd llawdriniaeth. 

Hoffwn ddiolch i chi i gyd ar ran y cynulleidfaoedd 

a fwynhaodd y sesiynau hyn yn fawr iawn. Hoffwn 

ddiolch hefyd i'r Cyn Feistr Geoff Hughes am gynnig  

y diolchiadau craff a digrif. Roeddem yn falch iawn 

o fwynhau dwy noson rithwir wych arall. Roedd y 

Blasu Caws, dan arweiniad Owen Davies  of Tŷ 

Caws, yn ein galluogi i rannu  blasau gwych, 

gwybodaeth ddiddorol  a  chwmni rhagorol.  Roedd 

y Sioe Hud gyda’r swynwr Steve Price yn 

"anhygoel"  gyda chymaint o driciau clyfar a oedd 

yn ein drysu a'n diddanu. Diolch, Stuart am  ei 

drefnu. 

Roeddwn wrth fy modd yn derbyn, ar eich rhan, 

wahoddiadau gan Gwmnïau Lifrai eraill. 

Dechreuodd y rhain gyda Neuadd Gyffredin ZOOM, 

Gosodiad a Gwledd gyda Chwmni'r Peirianwyr. Y 

digwyddiad nesaf oedd gwahoddiad gan Gwmni 

Piwter i fynychu "Pewter Live", mwynheais hefyd  

Swper Siarter Frenhinol Rithwir   Cwmni'r 

Cyflafareddwyr. 

Roeddem yn falch iawn o fwynhau dwy noson 

rithwir wych arall. Roedd y Blasu Caws, dan 

arweiniad Owen Davies  of Tŷ Caws, yn ein galluogi 

i rannu  blasau gwych, gwybodaeth ddiddorol  a  

chwmni rhagorol.  Roedd y Sioe Hud gyda’r swynwr 

Steve Price yn "anhygoel"  gyda chymaint o driciau 

clyfar a oedd yn ein drysu a'n diddanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwnaeth William Russell, Arglwydd Faer 

Anrhydeddus Dinas Llundain, 'daith rithwir' o 

 

 

 



 
   

Gaerdydd a gofynnodd am gyfarfod ZOOM gyda'r 

Meistr a'r Clerc. Rhoesom gyflwyniad Power Point 

am y Cwmni ac edrychwyd ar bosibiliadau ar gyfer 

rhyngweithio yn y dyfodol. Mae'r rhain yn cynnwys 

digwyddiad 'Outwith Company' ym mis Tachwedd, 

ein digwyddiad Athenaeum ar Dachwedd 19eg  a'n 

cyfranogiad yn 'Wythnos Cymry Llundain' ym mis 

Mawrth 2022. Llongyfarchiadau i’r Cyn Feistr  

Geoff Hughes wrth sicrhau rhagor o arian cyfatebol 

gyda'r Haberdashers, a bu hyn o ddiddordeb mawr 

i'r Arglwydd Faer (  CA o  Gwmni Haberdasher). 

Roedd yn gyfarfod pleserus a chynhyrchiol. 

Roeddwn yn falch iawn o gael cais i gyflwyno ein 

Gwobr Jiwbilî Arian gyntaf i Keira McNalty (ar ôl 

gwaith gwych gan y grŵp dethol). Mae 

diweddariad diweddar gan Keira am ei gwaith gyda 

Cheiswyr Lloches yn cadarnhau ei bod yn enillydd 

Gwobr teilwng iawn. Mae ganddi le ar gwrs TEFL a 

bydd hefyd yn mynychu Academi Genefa ar gyfer 

cwrs hyfforddi. Mae hi'n cynllunio prosiect 

ffotonewyddiaduraeth diddorol yng Nghaerdydd. 

Mae ein Pwyllgorau Gwasanaeth yn parhau i fod yn 

sylfaen i bopeth a wnawn. Rwyf wedi bod wrth fy 

modd yn eu mynychu ac yn parhau i gael argraff 

dda ac yn ddiolchgar iawn am bopeth sy'n cael ei 

gyflawni. Diolch i'r Cadeiryddion ac Aelodau'r 

Pwyllgorau sy'n gweithio'n galed. 

Cadarnhaodd cyfarfod diwethaf y Llys ddau 

benodiad. Roeddem yn falch o groesawu Robert 

Forster fel ein Bedel newydd a chanmolodd ei 

eiriau caredig am ei ragflaenydd gwych, Bipin 

Pitrola. Hefyd, cymeradwyodd y Llys benodiad y 

Cyn Feistr Graeme Morgan yn unfrydol fel 

Cadeirydd y Pwyllgor Dyfarniadau.  

Gan droi at Ddigwyddiadau Calendr sydd i ddod, 

rydym yn parhau i drafod gyda Neuadd y Ddinas ac, 

yn anffodus, nid yw'n bosibl cynnal digwyddiad 

wyneb yn wyneb ar y 3ydd o Orffennaf. FODD 

BYNNAG, byddwch wedi cael y rhybudd galw am 

rithwir "Swper Dathlu Gosod" y noson honno. 

Rwy'n gobeithio y gallwch ymuno â ni am yr hyn 

sy'n addo bod yn noson ddisglair. Byddwn yn 

dechrau gyda chyfarchiad fideo wedi'i recordio gan 

Arglwydd Faer Dinas Llundain, ac yna cyflwyniad 

byr gan ein henillydd Gwobr Cyflawniad Gwych, Dr 

Sabrina Hatton Cohen. Byddwn yn rhannu cwmni 

da, perfformiad cerddorol a bwyd a gwin o'ch 

dewis. 

Mae Neuadd y Ddinas wedi cynnig dyddiad arall i 

ni, o Awst 1af  ar gyfer  Gwledd Dathliad Haf. 

Byddwn yn ddiolchgar iawn am ddatganiadau o 

ddiddordeb ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae’r ddarlith yn Amgueddfa Castell Caernarfon 

yn mynd rhagddi (Awst 20fed).  Mae'r Parti Gardd 

yn Llanelwy ar   Awst 21ain  hefyd  yn cael ei 

gadarnhau. Bydd hysbysiadau galw yn dilyn maes o 

law. 

Mae ymweliad Belfast yn cael ei gadarnhau fel 

Medi  12fed  - 14eg  (Hysbysiad Galw eisoes wedi'i 

anfon allan). Manylir ar ddigwyddiadau eraill ym 

mis Medi a mis Hydref yn y Calendr diweddaraf. 

Sylwch y bydd y ddarlith a'r cinio yn yr Athenaeum 

nawr yn cael eu cynnal ddydd Gwener, Tachwedd 

19eg (nid  Tachwedd 3ydd) a bydd yr Arwerthiant Celf 

nawr ar Hydref 22ain 

Mae paratoadau ar y gweill i gynnig Anerchiad 

Teyrngar ar Jiwbilî Blatinwm Ei Mawrhydi,  y 

Frenhines ar Chwefror 6ed, 2022. 

Yn olaf, mae erthygl lawn isod, ond rwyf am 

ddweud pa mor falch oeddwn ein bod wedi gallu 

cynnal ein digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf ers 

mis Chwefror 2019. Hon oedd ein Parti Gardd yng 

Nghastell  Brynbuga,  ac wrth gwrs cawsom ein 

bendithio â thywydd gogoneddus. Rwy'n awyddus 

iawn i fynegi fy niolch i'r llu o gynorthwywyr 

caredig a wnaeth y digwyddiad cyfan yn bosibl. 

Mae'r rhain yn cynnwys Stuart Castledine, Simon 

Holt, ei fab Ashton, fy Steward bendigedig Sue  

Thomas  a'n Clerc ,Christopher Dale. Crynhodd un 

e-bost caredig "Llongyfarchiadau a diolch yn fawr 

am y  Parti Gardd  hynod lwyddiannus  a hyfryd 

ddoe. Fe'i trefnwyd yn hyfryd yn y lleoliad mwyaf 

gogoneddus. Profodd y cyffro bywiog gymaint yr 

oeddem i gyd yn mwynhau ein hunain. Rwy'n 

gobeithio y bydd y cyntaf o lawer o ddigwyddiadau 

hapus yn dod wrth i'r cyfyngiadau gael eu lleddfu". 

Ni allaf ond adleisio'r teimlad hwnnw a gwnaf fy 

ngorau i wneud ein trawsnewid yn un diogel a 

hapus. 

Diolch yn fawr i chi gyd am eich cymorth.  

Kathy 

Dr Kathy Seddon, Meistr Cwmni Lifreiwyr Cym
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BLWYDDYN Y MEISTR 2001-2002 
 

Roeddwn i'n falch iawn ac yn teimlo’n freintiedig 
wedi clywed gan ein Meistr Benywaidd cyntaf, 
wrth iddi gynnig ei dymuniadau da am fy 
mlwyddyn. 
 
Mae Mrs M E Owen MBE, DL (Molly) yn fenyw 
hynod sydd wedi cael gyrfa wych ac a fu'n Feistr 
eithriadol yn 2001/2. Cytunodd Molly yn garedig 
iawn i ysgrifennu erthygl am ei blwyddyn fel 
Meistr ac mae'n darllen yn ddiddorol iawn. 
Cyflawnwyd swm enfawr, a chafodd statws Urdd 
Lifrai Cymru (Cwmni bellach) ei wella'n fawr gan 
bopeth a wnaeth. Dechreuodd Molly ein 
cyhoeddiad cyntaf ' o’r “ Liferwr”, ac felly mae'n 
hynod briodol ein bod bellach yn cydnabod 
popeth a wnaeth fel ein Meistr  Benywaidd cyntaf 
yn ei olynydd, sef  'Bwletin Lifrai Cymru'. Diolch 
Molly am roi o'ch amser i rannu'r erthygl wych hon 
gyda ni. 

Kathy  
Dr Kathy Seddon, Meistr Cwmni Afu Addoliad 

Cymru  

 
Wrth estyn llongyfarchiadau cynhesaf i Liferwr  
Kathy Seddon ar ei gosodiad diweddar fel ein 4ydd 
Meistr Benywaidd, roedd yn anrhydedd i gael cais 
i ysgrifennu erthygl ar gyfer y Bwletin yn amlinellu 
fy mlwyddyn fel y Meistr Benywaidd 1af. 

Bryd hynny, roedd Cwmni Lifrai Cymru yn cael ei 
adnabod fel Urdd Lifrai Cymru. Yn ystod 2001 
deuthum yn ymwybodol na chawsom gyfathrebu 
rheolaidd â'r aelodau, felly gyda chymorth John 
Cosslett o'r Western Mail, treuliais beth amser yn 
canolbwyntio ar baratoi'r cyhoeddiad cyntaf a 
elwid yn wreiddiol yn LIVERYMAN CYMRU. 
Amlygwyd y clawr blaen yn falch gyda ffotograff a 
dynnwyd ar 23 Gorffennaf 2001 o'r Cyn Feistr 
Garth James yn cyflwyno Ei Fawrhydi Brenhinol, y 
Tywysog Charles gyda Gweithred Benodi ar ôl 
Gosod y Tywysog fel Rhyddfreiniwr Brenhinol 
cyntaf yr Urdd Lifrai 
Hefyd, roedd y cylchlythyr cyntaf yn nodi carreg 
filltir 10 mlynedd yr Urdd Lifrai a oedd yn rheswm 
ychwanegol pam yr oeddwn o'r farn ei bod yn 
bwysig marcio'r digwyddiad gyda chyhoeddiad i 
aelodau i ledaenu gwybodaeth, a gweithredu fel 
offeryn recriwtio – sy'n hanfodol i gynyddu cryfder 
Lifrai Cymru. Bryd hynny, roedd yr Urdd yn 
cynnwys aelodau gwrywaidd yn bennaf ac fe'i 
gwnaed yn glir i mi y dylwn anelu at ddenu mwy o 
fenywod i fod yn aelodau. 
 
Roedd yn ddechrau blwyddyn brysur iawn a  
phenodwyd Claude Evans yn Glerc, felly roedd y 
ddau ohonom ar gromlin ddysgu enfawr! 
Fe'm gosodwyd yn y Deml Heddwch ym mis 
Hydref 2001 a oedd yn ddechrau rhaglen brysur 
iawn gyda'n haelodau. Y digwyddiad cyntaf oedd 
Cinio Merched y Llys a gynhaliwyd ym mis 
Tachwedd lle gwahoddwyd menywod Aelodau 
blaenorol y Llys. Dilynwyd hyn yn yr un mis gan 
Ddarlith yr Urdd Lifrai yna cynhaliwyd y 
Gwasanaeth Carolau Blynyddol yn Eglwys Sant 
Ioan ym mis Rhagfyr. Wrth i ni ddechrau ar 2002 
roedd sawl digwyddiad i gynnwys  yr aelodau. 
Dechreuodd hyn gyda'r Neuadd Gyffredin ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr ac yna Noson i'r Aelodau yn 
Techniquest Caerdydd, yn fuan wedyn, ymweliad 
diwydiannol â chanolfan Cynnal a Chadw BA ym  
Mhen-y-bont ar Ogwr, yna Penwythnos Aros 
llwyddiannus iawn yn Llangollen, ac yna'r Wledd 
Flynyddol yng Nghastell Caerdydd ym mis Mehefin 
a oedd yn cynnwys Meistri o Gwmnïau Liferi eraill, 
- Noson Gerddorol a Swper yn ddiweddarach yng 
Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru - ac yn 
olaf Picnic y Meistr yng Ngardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru. 

Yn ystod y cyfnod hwn yn rhinwedd fy swydd fel 
Meistr, cynrychiolais yr Urdd Lifrai mewn llawer o 
ddigwyddiadau mewn gwahanol leoliadau a oedd 
yn rhoi cyfle i hyrwyddo'r Liferi yn ei ystyr ehangaf. 

 
 

Y WRAIG GYNTAF YN FEISTR AR GWMNI 
LIFRAI ANRHYDEDDUS CYMRU 

 
 

 



 
   

Derbyniais wahoddiadau i gwrdd â Chapten a 
chriw dwy o Longau’r Llynges, HMS Sutherland a 
HMS Caerdydd. Ym mis Mai fe'm croesawyd yng 
Nghinio Busnes Technolegwyr Gwybodaeth yn 
Llundain lle cyfarfûm â Llywodraethwr Banc 
Lloegr, sef y Llefarydd Gwadd. Yn ddiweddarach er 
mwyn gwneud y gorau o'r penwythnos Aros yn 
Llangollen teithiais ymhellach i'r gogledd i Fae 
Colwyn i gyflwyno Gwobr Arlwyo Lifrai yng 
Ngholeg Llandrillo. 
Gan fod llawer o bwysigion wedi'u gwahodd , 
roedd hwn yn gyfle arall i hysbysebu nodau ac 
amcanion Urdd Lifrai Cymru i bobl yng Ngogledd 
Cymru. 
Ym mis Mai 2002 cafwyd profiad unigryw pan 
groesawais y Cadlywydd Gofodwyr Americanaidd 
Mark Kelly i Gaerdydd i gwrdd â Liferwyr a'u 
gwesteion a siarad am ei brofiadau yn y Gofod ar 
ôl peilota’r Space Shuttle Endeavour i'r Orsaf Ofod 
Rhyngwladol 5 mis ynghynt. Roedd yr ymweliad 
hwn yn ganlyniad i'n Urdd noddi dau dîm yn 
Ymddiriedolaeth Addysgol Ysgolion Gofod 
Rhyngwladol i Ysgolion Cymru. Aeth yr enillwyr i 
Cape Kennedy a Houston. 
 
Yna, ym mis Mehefin cefais wahoddiad i’r Mansion 
House Llundain fel gwestai'r Cwmni 
Gwneuthurwyr Offerynnau Gwyddonol lle 
tynnwyd sylw at bresenoldeb Urdd Lifrai Cymru yn 
Araith y Meistr. O ganlyniad, denodd hyn Aelod 
newydd nad oedd wedi bod yn ymwybodol tan 
hynny bod Lifrai yng Nghymru! Dau ddiwrnod yn 
ddiweddarach, Gwledd Dathlu Jiwbilî Aur  Urdd 
Lifrai Cymru oedd yn nodi teyrnasiad 50 mlynedd 
Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth. Fel Meistr yr 
Urdd Lifrai, anfonais lythyr at Ei Mawrhydi yn 
dweud ein bod yn dynodi'r Wledd i nodi Jiwbilî Aur 
ei Theyrnasiad. Derbyniwyd llythyr personol yn ôl 
lle nododd Ei Mawrhydi ei bod yn gobeithio y 
byddai ein gwaith yn cael ei gydnabod yn llawn yn 
ystod blwyddyn y Jiwbilî.  
Profodd y Wledd  yn llwyddiant mawr ac fe'i 
cefnogwyd gan 264 Liferwyr  a'u gwesteion, yng 
nghwmni'r Shrewsbury Drapers a Chyn Feistri o 19 
Gwmnïau Liferi arall yn Lloegr.  
Wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi, fe'm gwahoddwyd 
i gynrychioli'r Urdd Lifrai  ym mhreswylfa 
Llysgennad Ffrainc yng Ngerddi Palas Kensington 
ar gyfer dathliadau Diwrnod Bastille, lle cyfarfûm 
â nifer o Aelodau Tŷ'r Arglwyddi. 
Ym mis Medi 25 gwnaeth Liferwyr hanes yn yr 
Urdd Lifrai trwy gymryd rhan weithredol mewn 
taith gerdded wledig i'r Ymddiriedolaeth 

Elusennol a drefnwyd i godi arian ar gyfer 
amcanion yr Urdd Lifrai ac i ddarparu grantiau i 
bobl ifanc haeddiannol. 
Drwy gydol y flwyddyn, cadeiriais gyfarfodydd bob 
deufis y Pwyllgor Llysoedd a Dibenion Cyffredinol 
lle yr ymdriniwyd â gweithgareddau busnes yr 
Urdd yn sensitif ac yn gyfrifol ac mewn 
ymgynghoriad â'r pedwar prif Bwyllgor a 
gyflwynodd adroddiad i'r Llys. Hefyd, cadeiriais 
gyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr.  
Wrth i mi gloi'r erthygl hon ar ôl 28 mlynedd fel 
Aelod o Gwmni Liferi, rhaid imi ddweud bod 
profiad fy mlwyddyn fel Meistr yn un arbennig 
iawn.  

Molly E Owen MBE DL  

Meistr yn y Gorffennol 
 

CROESO I’N BEDL NEWYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae fy ngeiriadur Chambers yn disgrifio Bedl  fel 
rhywun syn cario byrllysg.  Mae’n disgrifio byrllysg 
fel clwb rhyfel metel.... staff addurnedig fel arfer 
yn cael eu cario fel arwydd o awdurdod. Mae’r 
disgrifiad o staff addurnedig yn fwy addas yma 
dwi’n tybio. I Liferwyr nad ydynt yn gyfarwydd â’n 
byrllysg “mace” , ewch i dudalen 37 o’r llyfr i 
goffau rhoi’r Siarter Frenhinol ym Mehefin 2014 
wrth i Bipin Patrolau arwain yr orymdaith o Eglwys 
St. John i Neuadd y Ddinas.   Ar dudalen 21 o'r llyfr 
Siarter Frenhinol hwnnw mae ffotograff coffa 
addas o Bipin. Cyflawnodd Bipin Pitrola ei 
ddyletswyddau fel Bedl  gydag urddas mawr ac 
effeithlonrwydd tawel ac  mae'n cael ei golli yn 
fawr. . 
Rwy’n teimlo’n hynod o falch o gael fy mhenodi i 
ymgymryd â’r rôl a wnaeth Bipin mor dda ac rwy’n 
edrych ymlaen at ddarparu awdurdod y byrllysg i’r 
Llys.    

 



 
   

Yn ystod fy ngyrfa treuliai 29 mlynedd yn 
gweithgynhyrchu  dyfeisiau orthopedig i’w 
mewnblannu: cluniau, pengliniau penelinoedd, 
ysgwyddau ac offer trawma. Roedd yn bleser yn 

2002 cynnal ymweliad diwydiannol  i’r Liferi â'r 
ffatri Biomet ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  
Deuthum yn Liferwr yn 1995 ac rwyf wedi 
mwynhau cymryd rhan weithredol mewn llawer o 
ddigwyddiadau'r Cwmni Liferi, a bum ar y Llys am 
rhai blynyddoedd. Roeddwn hefyd yn un o 
Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth Elusennol. 
. Rôl arall yr wyf wedi'i mwynhau yw tostfeistr 
mewn gwleddoedd WLCoW.  
 
Edrychaf ymlaen at barhau i ymwneud â rôl y Bedl.  

Bob Forster 
 
NOSON BLASU CAWS RHITHWIR A NOSON Y SIOE 

HUD 

 
Cymerodd ugain o Liferwyr a’u gwesteion ran 
mewn digwyddiad blasu caws rhithwir. 
Dosbarthwyd y pum pecyn 200gm amrywiol a 
ddewiswyd yn ofalus i gartrefi’r cyfranogwyr. 
Roedd y dewis o gawsiau i gyd yn Gymraeg eu 
tarddiad ac yn cael eu darparu gan yr arbenigwr 
caws o Gaerdydd "Owen Davies -Y Dyn Caws" o Dŷ 
Caws. Y cawsiau a ddewiswyd ar gyfer blasu oedd: 
Brefu Bach, Mrs Bells Blue, Truffle Gloucester, 
Cheddar Ynys Mull  ac Alpencheddar 

Roedd y sioe Rithwir Hud a Dadrithiad and Il 
anhygoel a gyflwynwyd gan aelod o’r Magic Circle,  
Steve Price hefyd yn llwyddiant ysgubol. Mae'n un 
o gonsuriwyr prysuraf a mwyaf sefydledig y DU. 
Mae'n Aelod Seren Aur o'r Inner Magic Circle, , cyn 
Ysgrifennydd The Magic Circle ac mae hefyd wedi 
ennill gwobr Wreiddiol y Magic Circle. Roedd ei 
berfformiad yn fyw ac yn rhyngweithiol ac er bod 
y camera ychydig droedfeddi i ffwrdd roedd yn 
anodd gweithio allan sut y perfformiodd o nhw. 
Perfformiodd driciau cardiau, dadrithiadau 
diflannu, triciau dŵr a thorrodd  bapur newydd yn 
ddarnau bach a'i greu’n ôl yn amhosibl eto'n 
berffaith! Trefnwyd y ddau ddigwyddiad gan yr 
Uwch Warden Stuart Castledine a chofnodwn ein 
diolch am y ddau ddigwyddiad llwyddiannus hyn. 

 

CHARITABLE EVENTS COMMITTEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Cadeirydd y Pwyllgor Digwyddiadau 
Elusennol Simon Holt eisiau gwybod ...... os  
oes  gennych chi unrhyw Bric a Brac? Byddwn yn 
ei gasglu a'i roi ar Ebay ar gyfer yr Elusen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Os ydych yn adnabod unrhyw Gerddorion Ifanc 
Talentog a all ymuno a’n rhaglen Gyngherddau?   
 

 
 

Eisiau tocyn i’r raffl i gael llun wedi ei dynnu gan 
David Hurn?  
A oes gennych unrhyw gelf neu Ffotograffau i 
gyfrannu at Arwerthiant mis Hydref?  
 

 
 
PLEASE CONTACT: 
charity@liverycompanywales.cymru  
 

 

 



 
   

Ydych chi eisiau helpu pobl ifanc dalentog yng 
Nghymru?  
• Ydych chi wedi cael pen-blwydd, pen-blwydd neu 
ddathliad yn dod i fyny ac eisiau osgoi rhoddion 
diangen?  
• Newydd ennill y loteri ac eisiau rhoi rhywfaint o  
arian?  
• Eisiau lleihau eich treth etifeddiant?  
• Eisiau lleihau eich taliadau i CThEM fesul un-  
rhodd i elusen neu roddion rheolaidd?  
• Dim ond teimlo'n hael?  
• Cofiwch fod WLCOW yn falch o dderbyn  
rhoddion drwy'r wefan liverycompanywales/cymru 
Cliciwch y botwm 'rhoi', neu cysylltwch â'r Trysorydd 
yn treasurer@liverycompanywales.cymru 
 

PWYLLGOR CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS 
 
 
 
 

 
 
 
 

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Gadeirydd Y 
Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus ac Uwch  
Gynorthwyydd y Llys. Croeso i 15fed rhifyn 
Bwletin  Urdd Lifrai Cymru sy'n parhau i dderbyn 
adborth cadarnhaol iawn  gan ddarllenwyr o 
fewn yr Urdd Lifrai lifrai ac yn allanol. Dywedodd 
un Clerc o un o Lifrai Llundain..." mae’n 
drawiadol iawn" ! Fodd bynnag, i beidio â 
gorffwys ar ein rhwyfau, mae'r PRC yn parhau i 
fod yn weithgar ac yn brysur. Bydd 
ychwanegiadau a diweddariadau newydd yn 
parhau i fod yn waith sy'n mynd rhagddo ac 
mae'r  cyfleuster Chwilio newydd yn gwneud y 
wefan yn haws i'w defnyddio. 
Mae ychwanegu'r Cyfeiriadur yn ardal 
Gwarchod Cyfrinair yr Aelodau yn rhoi 
mynediad i chi at fanylion cyswllt eich cyd-
Liferwyr os hoffech gysylltu â nhw neu estyn 
allan atynt. Mae angen i chi gael cyfrinair cyn y 
caniateir mynediad i chi ac os nad ydych eisoes 
wedi gofyn am gyfrinair, cysylltwch â'r Clerc 
Cynorthwyol Angela Parry a fydd yn eich 
cynorthwyo i gael un. 
Mae'r holl gyfathrebiadau’r Urdd Lifrai  yn cael 
eu rhoi ar y wefan felly ewch i'r wefan os ydych 
wedi methu unrhyw gyhoeddiadau, 
hysbysiadau neu os hoffech wirio Calendr yr 
Urdd Lifrai fel nad ydych yn colli rhai o'r 

digwyddiadau cyffrous a diddorol sydd ar y 
gweill.  
Mae'r llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol sydd  
ar brawf tan 21 Hydref, hefyd yn perfformio'n 
dda rwy'n falch o ddweud ac yn ennill tir. 
Mae ochr Gymraeg y wefan yn denu sylw hefyd 
ac mae ymhlith yr 20 tudalen uchaf yr ymwelir â 
nhw'n aml ar y wefan. Diolch yn fawr i'r Tîm 
Cymraeg    sy'n parhau i ddarparu gwasanaeth 
cyfieithu ardderchog ! 
 

CYMDEITHASAU Â CHWMNÏAU LIFRAI 
LLUNDAIN 

Fel Aelod o Gwmni Anrhydeddus Liferwyr  y 
Cyflafareddwyr, mynychais eu Gwledd Swper 
Siarter Frenhinol trwy Zoom yn ddiweddar.  
Dechreuodd y noson gydag anerchiad wedi'i 
recordio gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd 
Faer Dinas Llundain, William Russell ac yna 
cyflwyniadau gan Gysylltiadau'r Liferi. 
Rhoddodd  y Meistr Margaret Bickford-Smith  
araith  groeso rhagorol a dilynodd y wledd / 
swper Zoom. Gwahoddwyd ein  Meistr ein 
hunain, Dr Kathy Seddon fel gwestai ac roedd hi 
wrth ei bodd yn cynrychioli WLCOW ac yn siarad 
am ein Cwmni Lifrai gwych yn y sesiwn ymadael 
a gynhaliwyd yn fedrus gan SW Martyn Bradish 
Drwy wahoddiad caredig PM Windsor Coles 
OBE  ar ran Cwmni Anrhydeddus y Peirianwyr , 
mynychais eu Darlith Zoom gan eu  Warden Iau, 
Syr Michael Bear a oedd yn archwiliad diddorol 
o'r heriau o ddarparu amgylchedd modern 
addas sy'n gweddu i bwerdy  byd-eang o fewn 
patrwm stryd ganoloesol. Gwelwyd hyn drwy 
lens adfywio hen safle marchnad ffrwythau a 
llysiau Spitalfields, a greodd ardal ariannol 
newydd yn y Ddinas. Yn ystod swper mewn 
ystafelloedd ymadael, cyfarfûm â'r Meistr, 
Swyddogion, Liferwyr  a gwesteion eraill. Doedd 
dim rhaid i mi godi ymwybyddiaeth o WLCOW, 
gan ei fod yn hysbys i'r Swyddogion sy'n 
westeion rheolaidd yn ein Gwleddai Gosod a'n 
digwyddiadau. 
 

Swyddfa Arglwydd Faer Dinas Llundain 
Disgrifiodd y Meistr yn ei llythyr, ei chyfarfod 
rhithwir llwyddiannus iawn gyda'r Gwir 
Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas Llundain, 
William Russell. Cytunwyd i ryngweithio rhwng 
ein Cwmni a Swyddfa'r Arglwydd Faer yn y 
dyfodol. Yn dilyn hyn,  gofynnais am gyfarchiad 

 



 
   

rhithwir wedi'i recordio gan Arglwydd Faer 
Dinas Llundain ar gyfer ein Swper Dathlu 
Gosodiad Zoom ar Orffennaf 3ydd. Yr  wyf yn 
falch iawn o ddweud bod ei  Swyddfa  wedi 
darparu ar gyfer fy nghais   a hefyd wedi 
cymeradwyo iddo gael ei bostio  ar ein  
llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol; felly i'r 
rhai a'i collodd,  byddant yn gallu cael gafael 
arno drwy ein  platfformau maes  o law. Cafodd 
cyflwyniad cynnes  yr Arglwydd Faer groeso da, 
a  chanmolodd    waith da ein Cwmni wrth 
Feithrin Talent Cymru. 
 

YSGRIFENNYDD AELODAETH 
Fel yr Uwch Gynorthwyydd Llys sydd newydd ei 
benodi, yr wyf hefyd wedi ymgymryd â rôl yr 
Ysgrifennydd Aelodaeth. Rwyf wedi ymuno â'r 
Pwyllgor Aelodaeth ac wedi bod yn gweithio'n 
agos  gyda'r Cadeirydd Rosemary Solbe i 
adolygu a diffinio rolau'r  Ysgrifennydd 
Aelodaeth  a'r Pwyllgor Aelodaeth a  gweld y 
ffordd orau o wella recriwtio a chadw 
aelodaeth. Ein prosiect cyntaf ar y cyd ar gyfer y 
Meistr oedd drafftio protocol i brosesu 
ceisiadau am aelodaeth o dramor ac o’r  wefan 
ac  yr wyf yn falch o ddweud ei fod wedi'i 
gymeradwyo gan y Llys.  
 

LIFRAI ANRHYDEDDUS 
Mewn cydweithrediad â’r Pwyllgor Aelodaeth 
parhaodd y Meistr, hefyd â menter a 
gychwynnwyd  gan y Cyn Feistr Peter Coleman i 
adolygu holl aelodaeth Lifreiwyr Anrhydeddus 
gan gynnwys yr Arglwydd Raglawiaid. 
Derbyniwyd cynigion y Pwyllgor Aelodaeth i gyd 
gan y Llys. Fe'm  hysgogwyd i gan hyn i fynd ar 
drywydd Arglwydd Raglaw Gorllewin 
Morgannwg, Mrs Louise Fleet,  ac yr wyf yn 
falch o ddweud ei   bod wedi derbyn y 
gwahoddiad ac wedi dod yn 4ydd Arglwydd 
Raglaw, Lifreiwr Anrhydeddus. Rhoddodd yr 
adolygiad hwn gyfle i mi hefyd ofyn i'r Arglwydd 
Raglawiaid egluro pam eu bod yn derbyn y 
gwahoddiad i fod yn Lifreiwr Anrhydeddus a'r 
hyn y mae'n ei olygu i fod yn gysylltiedig â 
WLCOW. Mae eu sylwadau'n sail i'r erthygl 
isod........ 
 
 "YN EU GEIRIAU EU HUNAIN" 

Mae Arglwydd Raglawiaid Ei Mawrhydi o'r 
pedair sir yn Ne Cymru yn cydnabod gwaith da 
ByIG drwy ddod yn Lifreiwyr Anrhydeddus 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rwyf wrth fy modd unwaith eto o fod yn Lifreiwr 
Anrhydeddus o  Gwmni Anrhydeddus Lifrau 
Cymru –oherwydd fe'm gwahoddwyd ddiwethaf 
i ymuno pan oeddwn yn arwain y Fyddin yng 
Nghymru ar ddechrau’r ganrif yma; ac felly 
mae'n bleser mawr cael fy ngwahodd yn ôl.  
Diolch yn fawr am fy nghynnwys i, ac am y 
croeso cynnes hyfryd a roddodd cymaint 
ohonoch i'mgwraig a fi pan oeddem yng 
Ngwledd Gosod 2019 yn Ysgol Howells. Dros y 
blynyddoedd, yr wyf wedi gweld effaith eich 
haelioni a'ch dyngarwch ledled Cymru; mae'n 
bleser mawr unwaith eto i fod yn gysylltiedig â 
sefydliad sydd â nodau mor ganmoladwy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'n anrhydedd a braint fawr dod yn Lifreiwr 
Anrhydeddus o Gwmni Anrhydeddus Lifrau 
Cymru. Mae'n bleser gennyf ddilyn yn 
nhroedyn fy rhagflaenwyr, y Capten Syr 
Norman Lloyd-Edwards, Sylfaenydd Meistr 

Brigadier Robert Aitken CBE 
Arglwydd Raglaw EI 

Mawrhydi Gwent 

 

 
 

Morfudd Meredith 

Arglwydd Raglaw Ei 
Mawrhydi De Morgannwg 
 

 



 
   

Cwmni Lifrai Cymru a Dr Peter Beck a 
gyflwynodd y Siarter Frenhinol i'r Cwmni yng 
Nghaerdydd ar 7 Mehefin 2014, ac  mae'r ddau 
ohonynt yn parhau i roi o'u hamser a'u 
cefnogaeth yn rhydd. 
Mae'r Cwmni wedi gwneud cynnydd gwych 
gyda'r ysgoloriaethau, bwrsariaethau a 
gwobrau a roddwyd i Gymry ifanc talentog. 
Rwy'n gobeithio helpu i hyrwyddo gwaith a 
nodau rhagorol y Cwmni a helpu i ddod o hyd i 
ymgeiswyr addas drwy'r cysylltiadau niferus â 
phobl a sefydliadau yr wyf yn ffodus i'w cyfarfod 
drwy fy ngwaith. 
Edrychaf ymlaen at ymuno â chi mewn 
digwyddiadau yn y dyfodol ac anfonaf fy 
nymuniadau gorau ar gyfer llwyddiant  parhaus 
y  Cwmni. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae gwaith WLCOW wedi creu argraff fawr 
arnaf ers blynyddoedd lawer a byddaf yn 
ddiolchgar am byth am y gydnabyddiaeth a 
roddodd WLCOW i swyddogion a staff fy 
sefydliad blaenorol. Am flynyddoedd lawer, 
cefnogodd WLCOW ymdrechion Heddlu De 
Cymru a daethant yn rhan annatod o'n seremoni 
wobrwyo flynyddol gan dalu teyrnged arbennig 
i ymdrechion cymunedol a wnaeth wahaniaeth 
cadarnhaol. 
Mae'n anrhydedd mawr cael gwahoddiad i fod 
yn Liferwr Anrhydeddus ac edrychaf ymlaen at 
gael cysylltiad agos parhaus â'r sefydliad. 
 
 

 
 

Yr wyf yn edmygu'n fawr amcanion 
WLCOW i gefnogi pobl ifanc dalentog yng 

Nghymru drwy ddarparu cymorth ariannol 
i feithrin eu potensial a thrwy gydnabod y 
rhai sydd eisoes yn llwyddo wrth iddynt 
ddilyn eu gyrfaoedd.   Mae buddsoddi yn 
nyfodol pobl ifanc yn hanfodol i lwyddiant 
y wlad.  Rwyf wrth fy modd y byddaf yn 
gallu cefnogi gwaith WLCOW. 
  
Mae'n anrhydedd ac yn fraint fawr dod yn 
Liferwr Anrhydeddus ac edrychaf ymlaen 
at gael cysylltiad hir a hapus gyda'r Cwmni, 
i fynychu digwyddiadau yn y dyfodol ac i 
gwrdd â'm cyd-Lifreiwyr. 

UGAIN MLYNEDD ERS I'R TYWYSOG SIARL 
DDOD YN RYDDFREINIWR BRENHINOL 

ANRHYDEDDUS O GWMmI ANRHYDEDDUS 
LIFRAI CYMRU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugain mlynedd yn ôl, ar Orffennaf  23ain  2001, 
gosodwyd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog 
Cymru fel Rhyddfreiniwr Brenhinol 
Anrhydeddus Urdd Lifrai Cymru.  Capten Syr 
Norman Lloyd-Edwards, ein Meistr cyntaf, oedd 
Arglwydd Raglaw De Morgannwg ar yr adeg 

Mrs Louise Fleet, CStJ, JP 

 Arglwydd Raglaw Gorllewin 
Morgannwg  

 

 

Yr Athro Peter Vaughan, 
QPM, CStJ, 

Ei Mawrhydi Arglwydd 
Raglaw Morgannwg Ganol 

 

 

 
 

 



 
   

honno a cynhaliwyd y seremoni yng ngardd ei 
gartref yn Llandaf rhwng digwyddiadau eraill yr 
oedd y Tywysog yn eu mynychu'r diwrnod 
hwnnw. 

Gosodwyd y Tywysog gan y Meistr ar yr adeg 
yno, Mr Garth James, gyda'r Dirprwy Feistr, y 
Cyrnol David Cox, yr Uwch Warden, Mrs Molly 
Owen, y Warden Iau, Mr Bryan Marsh, a'r Clerc 
Dr Claude Evans.  Cyflwynwyd Bathodyn 
Swyddogol a Gweithred Benodi iddo a 
llofnododd Lyfr Ymwelwyr yr Urdd Lifrai. 

Wrth dderbyn y Rhyddfreiniad, mynegodd y 
Tywysog ei ofid na ellid bod wedi cynnal y 
seremoni yn ei gartref, Highgrove, oherwydd y 
clwy traed a genau mewn anifeiliaid fferm oedd 
yn  gyffredin ar y pryd.  Fodd bynnag, ym mis 
Gorffennaf 2004, gwahoddwyd aelodau o Urdd 
Lifrai Cymru ynghyd ag aelodau Clwb Busnes 
Caerdydd ar y cyd i ginio a thaith o amgylch y 
gerddi yn Highgrove. 

Ers hynny, mae Meistri, Wardeiniaid a Chlercod 
y Cwmni wedi cael eu gwahodd yn rheolaidd i'r 
Derbyniadau y mae'r Tywysog yn eu cynnal yn 
flynyddol yn ei gartref yng Nghymru, 
Llwynwermod, ger Llanymddyfri,  ac mae'r 
gymdeithas yn parhau.  Gyda chyllid o Apêl y 
Jiwbilî Arian penderfynwyd ymrwymo i 
bartneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Tywysog 
Cymru sy'n cefnogi miloedd o bobl ifanc yn 
flynyddol yng Nghymru drwy gyfuniad o 
hunanddatblygiad, cymorth mentoriaid a 
chymorth ariannol. 

LLONGYFARCHIADAU  
I AGNES XAVIER-PHILLIPS A NIGEL PHILLIPS 

AR  EU PEN-BLWYDD PRIODAS PERL 
Priododd Agnes a Nigel ar 4 Mehefin 1991, yn One & 
Only Saint Geran, Mauritius. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dathliadau yn Nhŷ Bryncenydd 

 

 
 

Buont yn dathlu eu 30ain Pen-blwydd Priodas mewn 

steil, fel y gwnaethant yn eu priodas ym Mauritius. 
 

Digwyddodd y dathliad yng ngerddi  Tŷ Bryncenydd 
yn erbyn cefndir o Gastell Caerffili a pwy arall allai 
honni bod ganddynt gastell a ffos ar waelod eu 
gardd? Ni fyddai'n ddathliad pe na bai siampên yn 
cael ei gynnwys a bod blas bwyntiau’n cael eu 
pryfocio  gyda "Blas ar Asia - Dathliad Pearl" gyda 
phrydau wedi'u gweini dros sawl awr! 
Dechreuodd eu dathliadau ar y 4ydd o Fehefin ac 
maen nhw'n bwriadu parhau i ddathlu drwy gydol y 
flwyddyn - nid bod angen esgus arnynt i ddathlu !! 

 

CROESO I LIFREIWR NEWYDD 

  
Cafodd Angola Parry MBA, ein Clerc Cynorthwyol am 
bron i 5 mlynedd, ei derbyn fel Lafwr  yng Nghyfarfod 
y Llys ym mis Ebrill 2021. Mae'n falch iawn o gael ei 
derbyn i’r Cwmni sy'n ymroddedig i helpu pobl ifanc 
yng Nghymru i ddatblygu eu doniau a'u sgiliau. Mae 
Angela eisoes wedi'i mewnosod yn gadarn yn y 
Cwmni ac mae'n Ysgrifennydd y Pwyllgor Aelodaeth 
a'r Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus. 

 
CADW'R DYDDIAD 

Dydd Iau 29 Gorffennaf -  “Talking Heads”yn  
gynharach am 7:00pm –Group Captain Andrew 
Turk DFC, ADC, MA mewn sgwrs â'r Cyn Feistr 
Wing Commander Graeme Morgan CEng, DL 

Dydd Sul, Awst 1af  – Gwledd Dathlu y Gosodiad 

Dydd Gwener,  Awst 20fed  - Castell Caernarfon a  

 
 

 



 
   

Dydd  Sadwrn Awst 21ain   - Parti Gardd yng 
Ngardd Rosemary a John Solbé 

Dydd Sul 12Medi  i ddydd Mawrth 14Medi  
Ymweliad  aros â Belfast –  ARCHEBWCH NAWR! 
I gael mynediad i WLCoW Calender – gweler y 
ddolen isod 
https://liverycompanywales.cymru/calendar-
archive2018-2021.html 
CYFRANNU  
Mae'r WLCoW yn falch o dderbyn rhoddion drwy 
JUST GIVING ar y wefan – Cliciwch y  botwm 
"Rhoi" ar y bar dewislen. Fel arall,  gallwch 
gysylltu â'r Trysorydd ar 
treasurer@liverycompanywales.cymru 

 TÎM GOLYGYDDOL 

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

DIGWYDDIAD BYW CYNTAF WLCOW 2021 – 
TE PRYNHAWN YNG NGHASTELL BRYNBUGA 
 

 
Croesawodd y Meistr Dr Kathy Seddon Liferwyr a 
gwesteion nodedig i ddigwyddiad wyneb yn 
wyneb cyntaf WLCOW y flwyddyn, Te Prynhawn 
yng Nghastell Brynbuga ddydd Sul 13 Mehefin a 
chawsom ein bendithio â thywydd gogoneddus.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er bod y niferoedd wedi'u cyfyngu i 50 ar gyfer yr 
achlysur hwn, roedd yn fraint i fod yn un o’r rhai a 
oedd yn ddigon ffodus i fwynhau'r brechdanau 
blasus, y cacennau cartref a choctels Caergrawnt y 
Meistr yn amgylchoedd castell a gerddi Brynbuga 
a adnewyddwyd yn hyfryd. 
 

  
 

Y Gwesteiwraig oedd Ceidwad y Castell, Rosie 
Humphries, a ddarparodd y cyfleusterau am ddim, 
fe adroddodd straeon i ni am hanes disglair lle sy'n 
ymddangos yn amlwg yn hanes Cymru. Ar y safle 
hwn ymladdodd yr arwr Cymreig Owain Glyndwr 
mewn brwydr enwog a gwaedlyd iawn ac felly 
mae'n parhau i fod yn heneb allweddol i hanes 
Cymru.  

 
Fodd bynnag ,  y tro hwn roedd yr adloniant yn 
llawer mwy clodwiw wrth i westeion gael eu 
cyfareddu gan y sacsoffon tenor a chwaraewyd 
gan Alexandre Vincent sy’n fyfyriwr o 

 



 
   

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a chwaraeodd gymysgedd o Bach, Gershwin a Jazz. Mae Alex sydd ond yn 
20 oed ac yn angerddol iawn am ei offeryn, yn dod o Versailles ac yn cyfaddef yn ac yn angerddol iawn am ei 
offeryn, yn dod o Versailles ac yn cyfaddef yn ddiweddarach mai hwn oedd ei gig cyntaf erioed. 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roedd yn brofiad llwyddiannus i bawb a   fynychodd, dyma'r tro cyntaf ers 15 mis i aelodau WLCoW allu cyfarfod 
yn bersonol a barnu yn ôl canolbwynt sgwrs drwy'r prynhawn roedd yn arbennig iawn i bawb ddal i fyny eto. 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ymhlith y gwesteion nodedig roedd y Liferwr  Anrhydeddus, Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd  Robert 

Aitken CBE a'i wraig Joanna.  

  



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agorodd a chaeodd y Meistr y trafodion gyda chroeso cynnes a diolch hael iawn i bawb a gyfrannodd at wneud 
i'r digwyddiad ddigwydd a gobeithiai y byddai'n ddechrau llawer mwy yn y flwyddyn i ddod. 
year. 



 
   

DATHLU DENG MLYNEDD O WOBRAU BWRSARIAETH TEITHIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
Yn 2021, mae myfyrwyr newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn falch o barhau â'r berthynas 
ddegawd o hyd â WLCoW. Pan darodd y pandemig ym mis Mawrth 2020, roedd y wobr bwrsariaeth 

teithio flynyddol i fyfyrwyr newyddiaduraeth ynYsgolNewyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant 
Prifysgol Caerdydd yn edrych fel y gallai gael ei ganslo o ganlyniad y feirws. 
  
Roedd hwn yn ddigwyddiad pwysig iawn ac i'r tri enillydd gwobr yn 2021, hon oedd y Seremoni Wobrwyo 
gyntaf rhithwir ar gyfer myfyrwyr newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n falch o barhau â'r 
berthynas ddegawd o hyd â WLCOW. 
Pan darodd y pandemig ym mis Mawrth 2020, roedd y wobr bwrsariaeth teithio flynyddol i fyfyrwyr 

newyddiaduraeth ynYsgolNewyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd yn 
edrych fel y gallai hefyd gaelei sgrafio gan ganlyniad y feirws. 
  
Am y naw mlynedd blaenorol, roedd y wobr £ £1,000 wedi mynd i newyddiadurwyr dan hyfforddiant a 
ddefnyddiodd yr arian i fynd i leoedd fel Israel, Hong Kong a Birmingham, Alabama, i daflu goleuni ar 



 
   

gyfyngiadau  yn y cyfryngau, iechyd meddwl, radio cymunedol Amish a chynnydd pêl-droed, ymhlith llawer 
o bynciau amrywiol eraill. 
  
Felly, pan roddodd y coronafeirws stop ar yr holl deithio a ffiniau rhyngwladol y llynedd, roedd y fwrsariaeth 
deithio hefyd wedi'istopio. Am gyfnod o leiaf! Diolch i rywfaint o feddwl a chefnogaeth gyflym gan 
warcheidwaid y fwrsariaeth Andrew Board  ac  Agnes Xavier-Phillips, roedd y wobr yn gallu troi i 
adlewyrchu'r amseroedd. 
 
Am y tro cyntaf yn hanes y,  wobrdefnyddiodd myfyriwr newyddiaduraeth yr arian i deithio yma yn y DU, 
mewn gwirionedd, yn ein gardd gefn gogoneddus ein hunain  –  Cymru! Roedd y fwrsariaeth yn ariannu 

taith ffordd deithio’n unigol  mewn van gampio ac gymdeithasol  bell o bawb gan w i archwilio 
ac adrodd ar Ffordd Cymru,  tri llwybr teithiol hunan-yrru ledled Cymru sy'n cynnwys profiadau gorau'r 
wlad o'r arfordir i gopa’r mynydd. 
  
Mae enillydd y wobr, Chelsea Davies, yn dyheu am fod yn awdur teithio. Ei huchelgais oedd profi pob 

modfedd o'r daith mewn amser real, ac adrodd yn ôl arni drwy adrodd straeon ffurf hir diddorol a lliwgar. 
Yn 2021, bydd y wobr yn cael ei chystadlu am eto, am y degfed tro. P'un a fydd y pwnc buddugol yn gweld 
rhywun yn hedfan i gyrchfan dramor neu'n aros yn nes adref, bydd amser yn dweud. Byddwn yn parhau i 
ddilyn canllawiau a phrotocolau diogelwch Llywodraeth Cymru. 
  

Ond os yw'r pandemig wedi dysgu unrhyw beth i ni,  mae'n   dngos ein bod gyd wedi'n cysylltu'n agosach â 
gweddill y byd nag o'r blaen. Ac os yw pwyntio lens ymholi at bynciau sy'n agos at adref neu ymhell i 
ffwrdd, mae straeon pwysig a gwych i'w hadrodd. 
  
Mae myfyrwyr Meistr Newyddiaduraethym Mhrifysgol Caerdydd yn gwybod yn well na'r rhan fwyaf sut i 
ddilyn stori gymhellol yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Gallwn ddisgwyl y bydd derbynnydd lwcus 

yfwrsariaetheleni yn defnyddio'r arian i ddatblygu eu harbenigedd fel gohebwyr y dyfodol. Diolch i 
Gwmni Lifrai Anrhydeddus Cymru am barhau i gefnogi'r cyfle hwn ar gyfer y genhedlaeth nesaf. 
Gan Jane Bentley, Cyfarwyddwr Cwrs, Newyddiaduraeth Cylchgrawn, Prifysgol Caerdydd  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cyflwyniad Rhithwir Cyntaf Gwobrau 
Teithio 2020 

 

https://www.daviestravels.com/post/unexpected-intrusions-of-beauty-on-the-road
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WLCOW “TALKING HEADS” - HAROLD 
BURROWS WITH ANDREW RICHARDS 
THURSDAY 13th MAY 2021  
The Master, Dr Kathy Seddon, introduced the 
conversationalist for the evening, Liveryman 
Harold Burrows, MBE CF, was in conversation 
with Liveryman Andrew Richards, BSc (Ag) JP 
DL, who is the Chair of our North Wales 
Committee. 
Andrew welcomed Harold noting that it was his 
love of the outdoor environment and his interest 
in helping young people that are at the very 
centre of his career decisions. 
Did it all begin at the Great Orme asked Andrew? 
Harold answered that he was born and brought 
up on the Great Orme. He belonged to the 
Llandudno Canoe and Mountaineering Club. 
They built their own canoes out of lath and 
canvas in the winter months; and on Sundays, 
once month, they went to the hills. In summer it 
was all about canoeing around the Great Orme 
– “great fun!” observed Harold. The Great Orme 
was also the scene of some early mountain 
rescues that he was involved in. Spring visitors 
who stepped over the wall on the Marine Drive 
found it steep and damp on the slope. They often 
slipped, causing call outs. 
Andrew then asked more about this first 
mountain rescue group. Harold explained that he 
was underage at 17 (for insurance you had to be 
18) when he began. As they parked the 
mountain rescue vehicle, with the kit in it, at the 
police station, he was under strict orders to ‘act 
dumb’, say nothing and pass police questions to 
the Leader!  
Harold later joined the Morlais mountain rescue 
team (now Central Beacons) after a move to 
South Wales. He told us about a family of four 
who picnicked on the Sugar Loaf and then went 
blackberrying. Their little girl disappeared. 

Harold joined the search, after work, with his 
search dog and went to look for the little girl. 
Kim his collie rescue dog looked for her scent 
and found her hidden in a hawthorn bush. The 
search had missed her because she was told 
not to speak to strangers, but she trusted Kim. 
The girl took the dog’s lead and Kim led them to  
safety. 
Andrew then asked about Harold’s daughter in 
Malta and his knowledge of the Island. Harold 
explained that his daughter, although based in 
Malta, works for the federal court in Sydney 
Australia and that she was very good with 
computers. She has recently been offered an 
eight-month contract with the World Bank – to 
look at the slave trade and how it can be traced 
back.  
Turning to Harold’s youth work, Andrew asked 
him what were some of his memories? Harold 
described his work with the Merseyside Youth 
Association on the Wirral with children from 
Liverpool. On one occasion four young boys 
had all the details of where to camp and set off 
- but they didn’t turn up at the camp site. They 
had instead set up camp on the 19th tee of the 
Hoylake Golf Club, on a lovely flat patch of 
grass. Harold quickly moved them!  
Andrew then asked about Harold’s work with 
the London Federation of Boys Clubs and 
Outward Bound. Harold explained that this was 
often a wonderful experience and he 
remembered talking to children about their first 
sight of stars. He also remembered, less fondly, 
the dehydrated meals with peas that were 
always like bullets. Harold went on to describe 
working in Rhowniar, North Wales, which was 
the only all girls Outward Bound School. Harold 
looked after canoeing for mixed groups and he 
ensured that the girls built their confidence. 
Harold had five happy years there living on the 
Rhowniar Estate.  
After this Harold had a career change and 
Andrew asked him to tell us about this. Harold 
explained that he still wanted to help people 
and, after considering the Police and Fire 
Services, he settled on a career in the 
Ambulance Service. Training was at Bridgend, 
and he was then stationed in Chepstow, then 
Abergavenny. John Davies the consultant at 
the Royal Gwent gave the crews extra medical 
training - in exchange for CPR training for new 
doctors. It was though, a slow beginning for the 
paramedics with some hiccups about 
acceptance. Then there was a big push in 
training and much change.  
Andrew asked about Harold’s next move to be 
Regional Staff Officer in North Wales. Harold 
described it as coming back to ‘the Big Hills’. 

 



 
   

Andrew asked him what was involved in the 
new role as he believed special projects and 
emergency planning were part of it - and that it 
led to an MBE. Harold told us how he had 
produced a plan for people in the service to 
develop skills to look at everything from road 
traffic accidents up to major disasters. His MBE, 
for this work, was a great surprise. The 
presentation was a wonderful event. It was in 
2002, in the Queen’s Silver Jubilee year. Harold 
went to Cardiff Castle, on St David’s Day, for 
the investiture by the Prince of Wales.  
The next key area that Andrew asked Harold 
about was his work with search and rescue 
dogs. Harold explained that it began when he 
was working in the mountain rescue team in 
Merthyr. On a training week in Scotland, they 
hid three people in snow holes. He estimated 
the rescue would take 4/5 hours using 25 
people. The dogs went out and found all three 
in half an hour! Kim was his first search dog 
and Harold trained her with the help of the 
Search and Rescue Dog Association Wales 
(SARDA Wales)  
Andrew then went on to ask about Lockerbie. 
Harold responded that his first search was in 
Merthyr and his second was Lockerbie, which 
Harold agreed was very traumatic. He 
remembered that in the kitchen of one house 
the crockery was in the washing machine 
because the cupboards had been vapourised. 
The rescue team worked alternately in the 
crater and on the mountain, and the whole 
team stayed together, in the gymnasium, for 
support.  
The next question from Andrew was about 
Harold’s Churchill Fellowship and Harold 
described his journey from Virginia, across 
America to the West Coast, to learn about how 
search dogs were trained. Harold described the 
spectrum from really good trainers to 
“wanabees” who didn’t do a good job. He still 
keeps in touch with colleagues there. This led 
to his writing themanual, as a founder member 
and Chairman of the National Search and 
Rescue Dog Association (NSARDA) for the UK 
and Ireland. The manual set the standards for 
how to work on a call out. He has worked in 
mountain and in urban settings, finding people 
of all ages. The dogs would pick up the scent of 
the person who was lost and go to its source. 
The dogs would return and bark at Harold to 
indicate the find, run back to the person and run 
between both the handler and casualty until all 
were together. The dog would then be 
rewarded with a game. Whilst Harold was 
rewarding the dog, he would be explaining to 
the casualty that he would be with them soon. 
Then he radioed his location to the Mountain 

Rescue team asking them to bring any 
specialist first aid equipment with them.  
Talking about Harold’s international work, 
Andrew noted that in Malta Harold had helped 
set up an Urban Search and Rescue dog group 
and thus received an Award. This was just part 
of Harold’s wide experience across Britain and 
Internationally. Finally, Andrew told us that 
Harold is now President and Chairman of 
SARDA Wales. He asked if Harold still works 
with rescue teams and Harold explained that 
conditions in a search often involve poor 
weather - which suits the  
dogs. Harold, however, now likes to sit in the 
warm Control Vehicle supervising.  
Past Master Geoff Hughes thanked Andrew for 
his skillful questioning. Geoff picked out the 
major themes of taking young people into the 
countryside giving them confidence and saving 
lives. Geoff thought the lifesaving voluntary 
work that Harold has done was outstanding. A 
toast and warm applause concluded an 
excellent evening.  
 
 

 
Talking Heads with Harold Burrows in conversation 
with Andrew Richards 
 
WLCOW “TALKING HEADS” – SIMON 
HOLT WITH IVOR CHESTNUTT 
THURSDAY 17TH  

JUNE 2021  
The 10th in our series of Talking Heads was 
held on 17 June 2021 with Court Assistant, 
Squadron Leader Simon Holt MBE MA MB 
BChir FRCS, Consultant Surgeon and 
Chairman of the Charitable Events committee, 
being interviewed by Liveryman Professor Ivor 
Chestnut, PhD  
Simon started by apologising for his complete 
lack of “Woke” credentials admitting that he was 
white, heterosexual, male, a baby-boomer, ex-
colonial, educated at a public school and elite 
university, ex-military, a highly qualified high 
earner and, as an ultimate condemnation, he 



 
   

had never claimed any sort of benefits any time 
in his life.  
He started by confessing that he was born in 
Blantyre, Malawi or Nyasaland as it was then. 
To emphasize his colonial past Simon noted 
Blantyre was named by David Livingstone after 
his birthplace, Blantyre, Lanarkshire. However, 
he soon moved to Zomba, the administrative 
capital of Nyasaland and at the foot of the 6,000 
ft Zomba Mountain which provided a cool 
retreat from the heat of the plains.  
Simon reflected on his near idyllic upbringing 
with camping holidays by Lake Nyasa but 
highlighted some of the hazards and 
inconveniences of living in Africa such as the 
mosquitos, poisonous snakes and dreaded 
hyenas. He admitted that they had 3 house 
servants and that he was unaware of what a 
cupboard was for until he visited his 
grandmother’s house in Croydon.  
At the age of 10 he was sent back to boarding 
school in Sussex as there was no secondary 
schooling available in Malawi. He described the 
total contrast of a traditional prep school 
education, complete with frozen sinks, beatings 
for not learning your Latin vocab and a diet 
supplemented by chestnuts scavenged from 
the school grounds. At the age of 13, he 
scraped a pass into Ardingly College in 
Haywards Heath and eventually succeeded, 
against expectation particularly of his Latin 
master, to pass all 12 of his O-levels. His 
education took a significant turn for the better 
once he started to do A-levels in the subjects 
he enjoyed and he succeeded in gaining a 
place at King’s College, Cambridge to study 
medicine.  
Simon admitted that his inspiration for 
becoming a military surgeon was not a wish to 
serve humanity as stated in his entrance 
interview but “MASH” and in particular Hawkeye 
Pierce. At Cambridge he embraced the many 
social activities available and became captain 
of the college rowing team. He won a senior 
scholarship in medicine and went on to do the 
clinical part of his medical training in University 
College Hospital, London returning to 
Cambridge to graduate with a distinction in 
surgery.  
Having joined the RAF his first posting was as a 
General Practitioner at RAF Benson, 
Oxfordshire and then as a Senior House Officer 
in surgery at Nocton Hall Hospital in 
Lincolnshire followed by a posting to Wegberg 
in Germany as a registrar. He some of the 
perks of being in the RAF such as being offered 
a free holiday skiing (but with the catch that you 
were expected to climb up the hills first before 
skiing down). He completed his surgical training 

and took up the post of Consultant Surgeon on 
the Cade Oncology Unit at RAF Hospital Halton 
before leaving the RAF after 16 years’ service 
to move to Llanelli as a Consultant General 
Surgeon in 1990.  
He described the difficult loss of his wife Kim to 
cancer and how this led to his decision to  
specialize in breast cancer and how, in turn, 
this inspired the development of a new Peony 
Breast Cancer Centre at the Prince Philip 
Hospital and to the establishment a very 
successful research team specializing in gene 
expression analysis, intra-operative node 
analysis and three-dimensional mammography. 
Much of this success was as result of the 
extraordinary generosity of the people of Dyfed 
giving money to the Breast Centre Charity.  
He met his second wife, Xixi, in Hong Kong and 
now has two more children keeping him busy.  
Simon finished by describing his experiences 
with glass bridges in China and the scariest 
speaking engagements he had endured.  
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