
 Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion! 

Cylchlythyr i’r 50+ yng Ngheredigion 

Rhifyn 1—Mawrth 2016 

Croeso i’r rhifyn cyntaf o ‘Heneiddio’n Dda yng 

Ngheredigion’, cylchlythyr positif i’r rhai hynny 

sydd dros 50 yng Ngheredigion. Bydd y 

cylchlythyron yma yn llawn gwybodaeth     

ddefnyddiol a pherthnasol i sicrhau eich bod 

chi, fel y 50+ yng Ngheredigion, yn medru bod 

mor ddeallus ag sy’n bosib ynglŷn â             

digwyddiadau, newyddion,  gweithgareddau a 

phroblemau sydd yn digwydd ar draws    

Ceredigion. Yn ogystal â bod ar gael ar-lein, fe 

fydd yna gopïau papur o’r cylchlythyron ar gael 

ymhob Llyfrgell, Meddygfa a Chanolfan 

Hamdden yng Ngheredigion. 

Am ragor o wybodaeth, neu i ddanfon                 

awgrymiadau atom ni am erthygl i gynnwys yn 

y dyfodol cysylltwch â:   

Naomi McDonagh, Cydlynydd Strategaeth 

50+ 

Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk  

Diane Davies, Ymgysylltu 50+ 

Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk   

Os ydych am dderbyn gopi electronig or  

cylclythyr yn uniongyrchol drwy e-bost, 

cysylltwch â ni, fedrwn ychwanegu eich enw i 

ein rhwydwaith electronig. 

Y Fforwm 50+ 

Mae’r fforwm 50+ wedi’i sefydlu ers sawl 

blwyddyn   bellach gyda nifer o                   

gynrychiolyddion o wahanol cymunedau y Sir. 

Mae’n cynnig y cyfle i rannu gwybodaeth 

ynglŷn a’r Strategaeth 50+  ac i adnabod ffyrdd 

i sicirhau fod Ceredigion yn lle da i fyw yn hŷn. 

Pwy ‘di Pwy?Pwy ‘di Pwy?Pwy ‘di Pwy?   

Comisiynydd Pobl Hŷn CymruComisiynydd Pobl Hŷn CymruComisiynydd Pobl Hŷn Cymru   

Sarah RochiraSarah RochiraSarah Rochira   

Mae Comisiynydd Pobl Mae Comisiynydd Pobl Mae Comisiynydd Pobl 

Hŷn Cymru yn llais an-Hŷn Cymru yn llais an-Hŷn Cymru yn llais an-

nibynnol ac yn eiriolwr nibynnol ac yn eiriolwr nibynnol ac yn eiriolwr 

dros bobl hŷn ledled dros bobl hŷn ledled dros bobl hŷn ledled 

Cymru. Mae gwaith y Cymru. Mae gwaith y Cymru. Mae gwaith y 

Comisiynydd yn cael ei Comisiynydd yn cael ei Comisiynydd yn cael ei 

arwain gan yr hyn sydd arwain gan yr hyn sydd arwain gan yr hyn sydd 

yn bwysig i bobl hŷn. yn bwysig i bobl hŷn. yn bwysig i bobl hŷn. 

Mae’r Comisiynydd yn Mae’r Comisiynydd yn Mae’r Comisiynydd yn 

gweithio i wneud Cymru gweithio i wneud Cymru gweithio i wneud Cymru 

yn wlad dda i dyfu’n hŷn ynddi, nid dim ond i yn wlad dda i dyfu’n hŷn ynddi, nid dim ond i yn wlad dda i dyfu’n hŷn ynddi, nid dim ond i 

rai, ond i bawb!rai, ond i bawb!rai, ond i bawb!   

   

   

   

Ein Hyrwyddwr Pobl HŷnEin Hyrwyddwr Pobl HŷnEin Hyrwyddwr Pobl Hŷn   

Y Cynghorydd Catherine Hughes.Y Cynghorydd Catherine Hughes.Y Cynghorydd Catherine Hughes.   

Fel eich Hyrwyddwr Pobl Fel eich Hyrwyddwr Pobl Fel eich Hyrwyddwr Pobl 
Hŷn yng Ngheredigion, Hŷn yng Ngheredigion, Hŷn yng Ngheredigion, 
bydd     Catherine bydd     Catherine bydd     Catherine 
Hughes yn sicrhau fod Hughes yn sicrhau fod Hughes yn sicrhau fod 
eich dymuniadau a’ch eich dymuniadau a’ch eich dymuniadau a’ch 
anghenion yn cael eu anghenion yn cael eu anghenion yn cael eu 
hystyried ac fe fydd hi’n hystyried ac fe fydd hi’n hystyried ac fe fydd hi’n 
cefnogi ac yn cefnogi ac yn cefnogi ac yn amddiffyn amddiffyn amddiffyn 
buddiannau’r rhai sy’n buddiannau’r rhai sy’n buddiannau’r rhai sy’n 
50+ yng Ngheredigion.50+ yng Ngheredigion.50+ yng Ngheredigion.   

   

catherine.hughes@ceredigion.gov.ukcatherine.hughes@ceredigion.gov.ukcatherine.hughes@ceredigion.gov.uk   

Ewch i ymweld â thudalen we 50+ Ceredigion Ewch i ymweld â thudalen we 50+ Ceredigion Ewch i ymweld â thudalen we 50+ Ceredigion 
lle allwch gael amrywiaeth o cyfeiriaduron ar lle allwch gael amrywiaeth o cyfeiriaduron ar lle allwch gael amrywiaeth o cyfeiriaduron ar 
gyfer gwasanaethau lleol ynghyd â’r gyfer gwasanaethau lleol ynghyd â’r gyfer gwasanaethau lleol ynghyd â’r 
ymgynghoriadau a’r strategaethau              ymgynghoriadau a’r strategaethau              ymgynghoriadau a’r strategaethau              
diweddaraf: diweddaraf: diweddaraf: 50+ Ceredigion.50+ Ceredigion.50+ Ceredigion.   

   

mailto:Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk
mailto:Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk
http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/Cymunedol/ceredigion50plus/Pages/default.aspx
http://www.olderpeoplewales.com/en/Home.aspx


Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion! 

Mae’r cynllun ‘Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion’ yn dilyn Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng 

Ngheredigion (2004) ac mi fydd yn dangos sut mae Cyngor Sir Ceredigion yn bwriadu gweithredu’r 

rhaglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’ drwy weithio gyda thrigolion yn ein cymunedau,    

asiantaethau partner a sefydliadau i sicrhau fod Ceredigion yn lle gwell i dyfu’n hŷn ynddo. Fe fydd 

Cynllun ‘Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion’ yn canolbwyntio ar 5 thema benodol, fel y nodwyd 

gan raglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’, sef: 

1. Cymunedau sy’n ystyriol o oedran 

2. Cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia 

3. Atal Cwympo 

4. Cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a sgiliau newydd 

5. Unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Bydd y cynllun ‘Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion’  yn ceisio sicrhau fod y themâu hyn yn cael eu 

taclo, er mwyn sicrhau fod Ceredigion yn lle gwych i dyfu’n hŷn ynddo, gydag anghenion a 

gofynion pobl hŷn yn cael ystyriaeth lawn. 

Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru 

Y Strategaeth ar Gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 

Gair wrth ein Hyrwyddwr Pobl Hŷn…….. 

“Braint a phleser yw cael eich cyfarch drwy y cilchgrawn newydd     

yma i’r 50+! 

Ers fy mhenodi fel aelod cabinet ac yn Bencampwr Pobl Hŷn, rwyf 

wedi dysgu a chwrdd â llawer ohonoch dros y blynyddoedd diwethaf. 

Rydym yn byw mewn amser cyfnewidiol iawn ac mae’r cyfoeth sydd 

ganddo chi, boed hynny drwy phrofiad neu wybodaeth, yn rhywbeth 

hanfodol i gynnig i’r cymdeithas. Mae pawb yn gwybod fod Ceredigion 

yn lle arbennig i fyw ac yn le da i ni heneiddio, ac felly, mae rhaid   

cydnabod y ffaith fod gan y person hŷn, lle pwysig yn ein cymdeithas. 

Fel eich Pencampwr, mae’n ofynnol i mi fod yn ymwybodol o       

anghenion pobl hŷn a thrwy cyd-weithio trwy fforymau neu             

bartneriaeth, gyda’n gilydd, gallwn sicirhau fod Ceredigion yn le sydd 

yn gwerthfawrogi a pharchu pobl hŷn” - Catherine Hughes 

http://www.ceredigion.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Resident/Community/50plus/Heneiddio%27n%20Dda%20yng%20Ngheredigion.pdf
http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
http://gov.wales/docs/dhss/publications/130521olderpeoplestrategycy.pdf


Oeddech chi’n gwybod...? 

Darllenwch fwy i ddarganfod gwybodaeth ynglŷn â rhai o’r gwasanaethau sydd ar gael i chi fel 

rhywun sydd dros 50 yng Ngheredigion! 

Mynd o le i le? Bwcabus! 

Boed eich bod chi angen cyrraedd apwyntiadau gofal iechyd, 

gwasanaethau lleol, gwaith, neu ymweld â ffrindiau neu deulu, gall 

Bwcabus helpu! Mae’r gwasanaeth yn galluogi pobl i deithio rhwng   

pentrefi a threfi lleol yn ardal Bwcabus neu i gysylltu â’r prif wasanae-

thau bysiau gan deithio ymhellach i lefydd megis Aberaeron, Aberyst-

wyth, Aberteifi a Chaerfyrddin. 

Mae’r gwasanaeth yn rhedeg o 7am—7pm, ddydd Llun i ddydd Sadwrn 

Mae rhai o ddefnyddwyr ‘Bwcabus’ wedi dweud: 

‘Mae’n gyfleus ac yn hawdd i’w ddefnyddio’ 

‘Mae Bwcabus wedi rhoi annibyniaeth i mi ac rwy’n gallu dibynnu arno’ 

Mae Bwcabus yn gweithredu nifer o deithiau penodedig lle nad oes angen archebu o flaen llaw. 

Mae amserlenni ar gael ar ein gwefan neu ffoniwch ein canolfan alwadau i gael rhagor o fanylion: 

01239 801 601 / feedback@bwcabus.info 

*Mae teithwyr sydd â cherdyn teithio rhatach yn medru teithio am ddim. 

 

 Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref 

Mae diffoddwyr tân a staff diogelwch rhag tân yn y gymuned yn medru ymweld â chartrefi i roi 

cyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref, a gallant gyflenwi a gosod larymau mwg yn rhad ac 

am ddim. Os teimlwch yr hoffech chi fwy o gyngor, neu os ydych yn gofidio am beryglon tân  

penodol yn eich cartref, yna ffoniwch ni ar 0800 169 1234. Yn ogystal â hyn gallwch lenwi     

ffurflen ar-lein. Gallwch ofyn am  archwiliad o’ch tŷ chi, neu i ffrind/perthynas sy’n dibynnu     

arnoch chi, fodd bynnag bydd angen i chi gael   caniatâd y person os nad ydych yn gyfrifol am y 

person hwnnw.   

Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth hwn yn lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau o       

ganlyniad i danau damweiniol. 

mailto:feedback@bwcabus.info


Dysgu Bro 

Cyrsiau ym mis Ebrill Courses in April 
Achrediad ar gael am tâl ychwanegol Accreditation available for an additional 

fee 

Cyrsiau dydd  

Lleoliad 

 

Cwrs 

 

Amser 

 

Dyddiad 

 

Tâl 

 

Penpacau Trip ffotograffiaeth i’r Gogledd 

 

 08/04/2016  

Penpacau Amlgyfrwng                         10-3 15/04/2016 £20 

Penpacau Adfer Lluniau                   10-3 22/04/2016 £20 

Penpacau Cyfrifiadura Cwmwl       10-3 29/04/2016 £20 

Aberaeon Windows 10 10-3 15/04/2016 £20 

Aberaeon Ffotograffiaeth a golygu drwy defnyddio i-Pad 

 

10-3 27/04/2016 £20 

Tregaron Windows 10 10-3 13/04/2016 £20 

Tregaron Ffotograffiaeth a golygu drwy defnyddio i-Pad 

 

10-3 20/04/2016 £20 

 Byddwch yn ddiogel ar-lein 10-3  £20 

Mae Addysg Gymunedol Cyngor Sir Ceredigion yn rhan o Wasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. Ei nod yw darparu 

cyfleoedd dysgu i drigolion Ceredigion yn eu cymunedau fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag 

at gymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle. 

Cyrsiau Byr  

Aberaon Amlgyfrwng 10-12 13/04/2016- 

13/05/2016 

£25* 

/ £32 

Llanilar Ffotograffiaeth a golygu drwy defnyddio i-Pad 

 

12.30-

2.30 

11/04/2016-

13/05/2016 

£25* 

/ £32 

Aberteifi Mynd yn Ddigidol 

 

3-5 12/04/2016- 

11/05/2016 

£25* 

/ £32 

Aberteifi i-Pad 10-12 13/04/2016- 

11/05/2016 

£25

£32 

Aberteifi Mynd yn Ddigidol 

 

1-3 13/04/2016-

11/05/2016 

£25* 

/ £32 

Penpacau Mynd yn Ddigidol 

 

1-3 14/04/2016-

12/05/2016 

£25* 

/ £32 



Cyrsiau 10 wythnos  

Penpacau TYGE 9.30-

11.30 

11/04/2016- 

20/04/2016 

£46* / £60 

Aberteifi Achau Teuluol 10-12 12/04/2016 -

21/06/2016 

£46* / £60 

Aberteifi Dechreuwyr 1-3 12/04/2016 -

21/06/2016 

£46* / £60 

Aberaeon Achau Teuluol 1-3 13/04/2016 – 

22/06/2016 

£46* / £60 

Aberaeon Taenlenni 6-8 13/04/2016 – 

22/06/2016 

£46* / £60 

*Tâl gostyngol : Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a: admin@dysgubro.org.uk/  

01970 633540 / 01970 633542 

‘Mae Simon yn Dweud’ ! 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi 

Her Credyd Pensiwn 50+ Caerphilly 

‘Mae Simon yn Dweud’: 

 

Ydych chi wedi ffonio eto? Nid yw 94,000 

o bensiynwyr yn hawlio ‘Credyd Pensiwn, 

a dylent fod! Maent yn tybio eu bod yn 

derbyn popeth y mae ganddyn nhw hawl 

iddo, ond yn aml NID yw hyn yn wir. 

Felly rydym yn cefnogi’r Her ‘Mae Simon 

yn Dweud…’ Gweithred Bositif 50+ 

Caerffili er mwyn ceisio annog pobl i wirio 

gyda Gwasanaeth yr Adran Gwaith a 

Phensiynau. Peidiwch â cholli allan…

gwiriwch! Mae’n hawdd iawn i’w wneud, ffoniwch y rhif  Rhadffon 0800 991 234. Cerwch 

amdani, ffoniwch ar gyfer chi eich hun neu eich rhieni/mamgu a thad-cu ac yna rhannwch yr her 

gyda’ch ffrindiau trwy Facebook, wrth gael paned neu hyd yn oed sgwrs dros ffens yr ardd, dim 

ond eich bod yn lledaenu’r neges! 

A chofiwch, os mai’r canlyniad yw bod gennych/ganddynt hawl at gredyd pensiwn, byddai hefyd 

yn golygu y gallwch /gallent fod yn gymwys i gael gostyngiad ychwanegol i dreth y cyngor. Felly 

codwch y ffôn! 

mailto:admin@dysgubro.org.uk/


  Byddwch yn ymwybodol o dwyll! 

 

Mae Tîm Heddlu Cymdogaeth Aberystwyth (Heddlu Dyfed Pow-

ys) eisiau darparu’r wybodaeth ganlynol i holl preswylwyr          

Ceredigion. 

Mae twyllwyr yn aml yn targedu’r rhai hynny sy’n hŷn neu’n agored i 

niwed o fewn ein cymunedau, ac yn ceisio eu twyllo i gael arian am 

waith nad oedd ei angen ac yn codi crocbris amdano. Bydd twyllwyr 

yn aml yn curo ar eich drws heb rybudd i geisio gwerthu nwyddau 

neu wasanaeth, gall y rhain fod yn ddilys, neu’n dwyllwyr.   

Cofiwch: os ydych yn amau, cadwch nhw allan! Gallwch gadwyno 

eich drws a gofyn am ‘ID’, ffoniwch y cwmni i wneud yn siŵr!       

Ffoniwch 101 neu 999 yn syth os yw’r twyllwyr yn troi’n fygythiol, 

neu os ydych yn ddioddefwr o fwrgleriaeth drwy dynnu sylw. 

Cewch rhagor o wybodaeth ar y gwefan canlynol, neu ffoniwch 

01545 572 105: 

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Busnes/Safonau-Masnach/

Cyngor-i-Ddefnyddwyr/Scamiau/Pages/default.aspx 

        

  Casgliad Gwastraff Cymorthedig 

Os ydych yn oedrannus, yn eiddil neu’n anabl 

ac angen cymorth i roi eich gwastraff ar ochr y 

ffordd i’w gasglu, gallwn wneud trefniadau i’w 

gasglu o’r tu allan i ddrws eich cartref, ar yr 

amod nad oes oedolyn abl arall yn byw yno.  Er 

mwyn gwneud cais i dderbyn casgliad gwastraff 

cymorthedig, bydd angen i chi ofyn i weithiwr 

iechyd proffesiynol, megis Meddyg Teulu, 

ddarparu    llythyr i gefnogi’ch cais. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01545 

572572 neu e-bostiwch:                                                 

gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk  

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Busnes/Safonau-Masnach/Cyngor-i-Ddefnyddwyr/Scamiau/Pages/default.aspx
http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Busnes/Safonau-Masnach/Cyngor-i-Ddefnyddwyr/Scamiau/Pages/default.aspx


Uned Gofalwyr Ceredigion! 

Ydych chi’n gofalu am rhywun? 
Os ydych chi’n rheolaidd yn gofalu neu’n darparu cymorth i aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog na 
fyddai’n gallu ymdopi heb eich help, yna gallech chi fod yn Ofalwr. Boed eich bod yn ŵr, gwraig, 
mab, merch, ffrind neu gymydog, os ydych yn darparu gofal di-dâl i ffrind neu un o’ch anwyliaid, 
mae angen i chi adnabod eich hun fel Gofalwr er mwyn cael y wybodaeth, cyngor, arweiniad a 
chymorth cywir ar gyfer eich amgylchiadau.  
 
Mae Uned Gofalwyr Ceredigion yn dîm bach o fewn Cyngor Sir Ceredigion sy’n gweithio i gefnogi 
Gofalwyr yng Ngheredigion yn y ffyrdd canlynol: 
* Rydym yn cefnogi datblygiad Fforwm Gofalwyr Ceredigion: Cyfarfodydd bob deufis i Ofalwyr    
gyfarfod a thrafod materion sy’n berthnasol iddyn nhw tra’u bod hefyd yn cael gwybodaeth        
ddefnyddiol am faterion ynghylch Gofalwyr;  
Rydym yn gweithio gydag elusennau yng Ngheredigion i ddod â gwasanaethau sy’n helpu Gofalwyr 
i gynnal eu lles eu hunain tra’u bod yn gofalu, sef:  
*Gwasanaeth Cymorth i Ofalwyr y Groes Goch Brydeinig sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac 
emosiynol i Ofalwyr; 
*vGofal Croesffordd Canolbarth a Gorllewin Cymru sy’n cynnig cymorth ymarferol yn y cartref i 
Ofalwyr gan gynnwys gofal seibiant a gwyliau byr;  
 Gwasanaeth Seibiant Hafal sy’n cynnig cymorth i Ofalwyr sy’n gofalu am bobl â phroblemau  

Iechyd Meddwl;  
 Mae Gwasanaeth y Gofalwyr Ifanc gan Gweithredu Dros Blant yn   cynnig     cymorth un-i-

un i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 oed; 
 
Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth benodol i Ofalwyr yn y ffyrdd canlynol: 
 Cylchgrawn Jig-so i ofalwyr sydd ar gael o fewn pob Pecyn Gofalwr, pob meddygfa teulu 

yng Ngheredigion ac ar dudalennau gwe’r Cyngor am Gymorth i Ofalwyr; 
 
Tudalennau Gwe’r Cyngor am Gymorth i Ofalwyr http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/
Preswyliwr/gofalcymdeithasol/carers/Pages/default.aspx  
 
Rydym yn gweithio â staff y Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn ag Asesiadau Gofalwyr ac i    
ddarparu Pecynnau Gwybodaeth i Ofalwyr (gallwch ofyn am Becyn Wybodaeth i Ofalwyr sy’n 
rhad ac am ddim wrth yr Un Pwynt Mynediad ar: 01545 574000); 
Rydym yn gweithio’n rhanbarthol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’u  
Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofal mewn meddygfeydd i gynorthwyo gofalwyr i gael y           

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 

 
Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a   

Llesiant (Cymru) yn dod i rym ar y 6
ed 

o Ebrill. 

Dyma'r gyfraith newydd ar gyfer gwella lles pobl 

sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd 

angen cymorth. Am rhagor o wybodaeth ewch i: 

http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?

skip=1&lang=cy  

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 

Mae rhoi’r Ddeddf Gwasanaethau             

Cymdeithasol a Llesiant ar waith yn 2016 yn 

cyd-daro â chyflwyniad Deddf arall o’r enw 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015. Yn gryno, y syniad sydd wrth 

wraidd y Ddeddf yw annog cyrff cyhoeddus i 

ymgymryd â dull hirdymor wrth gynllunio 

gwasanaethau. Am rhagor o wybodaeth ewch 

i: http://gov.wales/topics/people-and-

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/gofalcymdeithasol/carers/Pages/default.aspx
http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/gofalcymdeithasol/carers/Pages/default.aspx
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?skip=1&lang=cy


Digwyddiadau 

Parhewch i ddarllen i ddarganfod rhai o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau sydd ar droed gyda 

grwpiau 50+ yn eich ardal chi.  

 

Grŵp Cyfeillgarwch Newydd!  

Mae’n bleser cyhoeddi fod yna grŵp cyfeillgarwch newydd yn cael ei 

sefydlu yn Aberystwyth ar Ebrill y 29ain 2016. Bydd Grŵp Cyfeillgarwch 

Aberystwyth yn grŵp gweithredol a fydd yn targedu’r rhai hynny sydd 

dros 50 yn ardal Aberystwyth, ond fe fydd y grŵp yn agored i bawb dros 

18 mlwydd oed. Prif nod y grŵp fydd i gynnig cyfeillgarwch a 

chefnogaeth, trefnu rhaglen o  ddigwyddiadau cymdeithasol, cyflwyno 

siaradwyr gwadd diddorol, ynghŷd â llawer mwy! Dywed Aislinn Knight, 

sylfaenwr ac ysgrifenyddes y grŵp: 

“ Prif nod y grŵp yw cynnig amgylchedd saff, diogel a chreadigol, ble mae cynnig            

cyfeillgarwch a chymorth yn cymryd blaenoriaeth, gan sefydlu canolfan sy’n guriad calon cryf 

yng nghanol Aberystwyth.” 

Bydd y grŵp yn cynnal Fforwm ar y 18fed o 

Fawrth am 12.00pm i drafod digwyddiadau’r grŵp 

yn y dyfodol, croeso cynnes i bawb! 

Bydd y lansiad swyddogol yn cael ei gynnal ar y 

29ain o Ebrill, 12.00pm, Swyddfa Cyngor Y 

Dref,                 Aberystwyth, 11 Stryd y Popty. 

Bydd y grŵp yn cael ei agor yn swyddogol gan y 

Cynghorydd Dr Endaf          Edwards, ac fe fydd y 

siaradwyr gwadd yn cynnwys ein Hyrwyddwr Pobl 

Hŷn, Catherine Hughes, a’r AS Mark Williams. 

Croeso cynnes i bawb! 

Dilynwch gynnydd y grŵp ar eu blog: http://

aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/  

NEU     dilynwch nhw ar ‘Facebook’ : https://

http://aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/
http://aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/
https://www.facebook.com/Aberystwyth-Friendship-Group-1736591019905175/?fref=ts
http://3.bp.blogspot.com/-tOmOZ8riiW0/VqFLXTMp5vI/AAAAAAAAAEk/UyFWrzZuQTM/s1600/Logo%2BJen.jpg


Y ‘Culture Vultures!’ 

Grŵp yw’r ‘Culture Vultures’ i’r rhai hynny sydd dros 50 yn Aberporth a’r ardal, a’r nod yw 

sicrhau fod pobl sydd yn gaeth i’w tai yn medru dod allan o’u cartrefi, i fynychu             

digwyddiadau  diwyllianol lleol, yn ogystal â hyrwyddo iechyd, drwy drafod a chwmniaeth 

ac maent yn derbyn gwybodaeth berthnasol a chywir. 

Mae’r grŵp wedi bod yn rhedeg ers 4 blynedd bellach, ac yn cynnal cyfarfodydd misol bob dydd 

Llun, yn Fferm Gorslwyd, Tanygroes. Yma, mae aelodau yn  medru mwynhau siaradwyr gwadd 

o wahanol asiantaethau yn ogystal â theithiau diwyllianol i weld sioeau a ffilmiau a mwynhau 

cinio blynyddol, lle mae aelodau’r grŵp yn ceisio cefnogi bwytai lleol gymaint ag sy’n bosib. Yn 

ogystal â hyn mae trafnidiaeth o ddrws i ddrws ar gael i’r aelodau. 

Codi Arian 

Er mwyn sicrhau fod y ‘Culture Vultures’ yn medru dal ati i ddarparu gweithgareddau a theithiau, 

mae busnesau lleol megis Tesco ac Aldi bob amser yn barod i helpu drwy gynnig cyfraniad 

ariannol, mae’r grŵp yn ddiolchgar iawn am hyn. Eleni fe fydd y grŵp yn codi arian drwy gynnal 

Cinio yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, 15fed o Fawrth 2016, 12.00-1.30pm am £5! Yn 

ogystal â hyn bydd ffrind i’r grŵp yn rhedeg ras Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaerdydd i godi arian. 

Os ydych am ragor o wybodaeth, neu am dderbyn y rhaglen ddiweddaraf, cysylltwch ag Alison 

ac Ursula :  01239811136 neu ujs2011@hotmail.com  

 

Llun: Y ‘Culture Vultures’ yn mwynhau eu cinio Nadolig blynyddol! 



Mis Mawr Cymru + MOT!  

Mae ‘Age Cymru Ceredigion’ yn gofyn i 

bobl Ceredigion i wneud rhywbeth Cymreig, 

i ddathlu ein cenedl ac i godi arian i helpu 

pobl hŷn Ceredigion!  Gallwch lawrlwytho 

pecyn codi arian ar: Age Cymru         

Ceredigion.  Os ydych yn gwau, mae ‘Age 

Cymru Ceredigion’ yn gofyn am Gennin 

Pedr! Bydd pob Cenhinen Bedr yn cael ei 

gwerthu am £2 yr un ac fe fydd yr arian yn 

mynd tuag at gefnogi pobl hŷn yng 

Ngheredigion. Am ragor o wybodaeth     

ffoniwch: 01239 615 777/ 01970 615 151. 

www.agecymru.org.uk/ceredigion. 

Gweithdy profion ffitrwydd 60+ 

(MOT) 

Profion Iechyd a ffitrwydd a 

chyngor gweithgaredd corfforol: 

Mewn cydweithrediad â Prifysgol       

Aberystwyth/ Age Cymru Ceredigion 

Mae’r digwyddiad am ddim ac fe fydd yn 

cynnwys gwybodaeth a chyngor ynglŷn 

a heneiddio’n dda, yn ogystal ar cyfle i 

Mae’r pecyn gwybodaeth yma wedi cael ei greu er mwyn cynnig disgrifiad o’r asesiadau fydd ar 

gael fel rhan or gweithdy. Prif nod y gweithdy fydd i asesu eich gallu i gwbwlhau tasgau a gelwyd 

yn ‘asesiadau gweithredol’. Does dim rhaid i chi gwbwlhau pob rhan or asesiad, ond rydym yn 

argymell eich bod yn cwbwlhau gymaint ag i chi’n gallu er mwyn rhoi argraff cyflawn o’ch iechyd. 

Beth fydd y digwyddiad yn cynnwys? 

Fydd y digwyddiad yn cymryd rhan ar ddydd Mercher y 20 o Ebrill 2016. Mae archebu eich lle yn 

hanfodol, ac fe allwch gwneud cais os ydych am archebu amser penodol. Fe allwch ddechrau y 

gweithdy profion ffitrwydd rhwng 10y.b hyd 2y.h ac fe fyddant yn dechrau pob 15 munud.        

Ffoniwch 01970 615 151 os ydych am sicirhau lle. Fe fydd y gweithdy profion ffitrwydd yn cymryd 

tua 2 awr a haner. Fydd y’r assesiadau yn cael eu drefnu mewn cynllun cylchffordd ac fe fyddwch 

yn cael eich arolygu mewn grwpiau bach trwy gydol y dydd. Fydd yna gyfle i chi gael lluniaeth a 

toriad fel i chi moen. Fe allwch gadael ar undrhyw amser, ond i chi rhoi gwybod i’r ddesg 

corfrestru lle cewch gwybodaeth ychwanegol ynglŷn a gyfleoedd lleol i gynnal eich iechyd a 

ffitrwydd. Fe fyddwch yn derbyn eich sgôr terfynol o’r asesiad gweithredol ynghŷd a undrhyw            

profion eraill. 

http://www.ageuk.org.uk/cymraeg/ceredigion/Ein-Gwasanaethau/Activities--events/Mis-Mawr-Cymru/
http://www.ageuk.org.uk/cymraeg/ceredigion/Ein-Gwasanaethau/Activities--events/Mis-Mawr-Cymru/
http://www.ageuk.org.uk/cymru/ceredigion/our-services/activities--events/big-welsh-month/


Yn y rhifyn nesaf……. 

Cymorth yn y Cartref :  Cymorth i bobl hŷn. Cymorth ariannol/ trwsio/ 

addasiadau! 

Syniadau a chymorth i arbed ynni a chyngor ar gadw’n gynnes yn 

eich cartref! 

Yn Heini yn 50+ Cynllun atgyfeirio cleifion I wneud ymarfer corffYmarfer 

Corff ‘LIFT’, Dosbarthiadau atal cwympo 

Dawns Te Aber  gydag Age Cymru Ceredigion. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Beth ydych chi’n meddwl? 

Rydym am gynnig newyddion sydd yn berthnasol ac yn bwysig i chi fel preswylwyr hŷn 

Ceredigion. Gweler y testunau canlynol a rhowch nhw yn nhrefn eu pwysigrwydd i chi o   

1-10 (1 yn golygu’r mwyaf, 10 yn golygu’r lleiaf pwysig) 

 Pwysigrwydd (1-10= 1 mwyaf pwysig, 

10 lleiaf pwysig) 

Digwyddiadau  

Trosedd, Diogelwch a Gweithgareddau  

Cyfreithiol 

 

Gwybodaeth ariannol  

Iechyd a Lles  

Gwasanaethau Cartref a Lleol  

Hamdden, Dysgu a Gweithio  

Siopa a Chyngor i ddefnyddwyr   

Teithio a Chludiant  

Gwirfoddoli, Cymorth a Chymuned  

Cwblhewch y tabl a’i ddychwelyd at: Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk /  

Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk NEU dychwelwch at: Diane Davies/Naomi McDonagh, 

Gwasanaethau Ffordd o Fyw, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA 

 

A llawer mwy! Rydym yn croesawu awgrymiadau am erthyglau yr hoffech chi eu gweld yn y rhifyn 

nesaf. Cysylltwch â Naomi McDonagh: Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk  NEU Diane Davies: 

Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk  01545 572015 

Clybiau Olew Ceredigion: Gall Clybiau Olew Ceredigion eich helpu i arbed 

arian, cysylltu â’r gymuned a lleihau allyriadau carbon. 

mailto:Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk
mailto:Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk

