Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion!
Cylchlythyr i’r 50+ yng Ngheredigion
Rhifyn 2—Hydref 2016
Croeso i’r ail rifyn o ‘Heneiddio’n Dda yng
Ngheredigion’, cylchlythyr positif i’r rhai hynny
sydd dros 50 yng Ngheredigion. Bydd y
cylchlythyron yma’n llawn gwybodaeth
ddefnyddiol a pherthnasol i sicrhau eich bod
chi, fel y 50+ yng Ngheredigion, yn cael
gwybod cymaint â phosib am ddigwyddiadau,
newyddion, gweithgareddau a phroblemau
sydd yn digwydd ar hyd a lled 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 awgrymu erthygl
i’w gynnwys yn y dyfodol cysylltwch â:

Pwy ’di Pwy?
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Sarah Rochira
Mae Comisiynydd Pobl
Hŷn Cymru yn llais
annibynnol ac yn eiriolwr
dros bobl hŷn ledled
Cymru. Mae gwaith y
Comisiynydd yn cael ei
arwain gan yr hyn sydd
yn bwysig i bobl hŷn.
Mae’r Comisiynydd yn
gweithio i wneud Cymru
yn wlad dda i dyfu’n hŷn ynddi, nid dim ond i
rai, ond i bawb!

Naomi McDonagh, Cydlynydd Strategaeth
50+
Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk
Diane Davies, Ymgysylltu 50+
Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk
Os ydych am dderbyn copi electronig o’r
cylchlythyr yn uniongyrchol drwy e-bost,
cysylltwch â ni fel y gallwn ychwanegu eich
enw at ein rhwydwaith electronig.
Mae Diane wedi bod yn brysur yn gweithio ar
wefan newydd Ceredigion 50+, a fydd yn
barod I chi eu ddefnyddio cyn hir. Cewch flas
or wefan newydd drwy chwilio
‘www.ceredigion50.org.uk’

Ein Hyrwyddwr Pobl Hŷn
Y Cynghorydd Catherine Hughes.
Fel eich Hyrwyddwr Pobl
Hŷn yng Ngheredigion,
bydd Catherine Hughes
yn sicrhau bod eich
dymuniadau a’ch
anghenion yn cael eu
hystyried ac fe fydd hi’n
cefnogi ac yn amddiffyn
buddiannau’r rhai sy’n
50+ yng Ngheredigion.
catherine.hughes@ceredigion.gov.uk

Gair wrth ein Hyrwyddwr Pobl Hŷn…. !
Hyfryd yw cael eich cyfarch unwaith yn rhagor i’r ail gylchlythyr i bobl hŷn yng Ngheredigion.
Cawsom lansiad arbennig i'r un cyntaf, a hynny yn ystod prynhawn
llwyddiannus wedi’i drefnu gan Naomi a Diane yng Ngwesty'r Plu, Aberaeron lle
cafodd pawb y cyfle i ddatgan barn ar sut i symud ymlaen gyda’r Fforwm. Mae
eich barn chi yn bwysig a gwerthfawrogwn yn fawr y cyfraniad rydych chi’n ei
wneud mewn unrhyw ffordd i sicrhau ein bod ni’n medru heneiddio’n dda yng
Ngheredigion.
Fel Pobl 50+, mae gennym lawer iawn i’w gynnig i'r gymdeithas, boed hynny fel
gwirfoddolwyr, gofalwyr neu weithwyr - rydym i gyd â rhan bwysig i’w chwarae.
Wrth fynd tuag at yr Hydref felly, daw’n amser i baratoi am fisoedd y Gaeaf,
cofiwch gysylltu os am unrhyw wybodaeth o ran gwresogi eich tŷ ac am y brechiad rhag y ffliw,
mae'n bwysig sicrhau’r iechyd gorau!
Yn fwy pwysig na dim, mae'n rhaid cadw mewn cysylltiad gyda'n gilydd, a gobeithio y byddwch yn
dweud wrth eich cyfeillion am y Fforwm 50+, a'r cyfleoedd sydd yng Ngheredigion i heneiddio’n
dda! - Catherine Hughes

Beth sydd wedi bod yn digwydd
Digwyddiad Byw’n Dda yng Ngheredigion 50+
Ar y 15ed o Fawrth 2016, cynhaliwyd Cyngor Sir Ceredigion,
gyda chymorth Llywodraeth Cymru
digwyddiad ‘Byw yn
Dda yng Ngheredigion 50+’ yng Ngwesty’r Plu, Aberaeron, a
phleser oedd gweld cymaint o bobl yn bresenol. Fe roedd y
digwyddiad yn un hwylus a llwyddianus dros ben, gyda nifer o
sefydliadau gwahanol ar gael i gynnig cymorth, gwybodaeth ac
arddangosiadau, gan gynnwys celf a chreft, coginio a
technoleg digidol. Cafodd aelodau’r cyhoedd a oedd yn
bresenol yn y digwyddiad y cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn
rhyngweithiol gyda cwestiynnau a ‘post-it notes’. Fe wnaeth y rhan yma o’r digwyddiad rhoi’r cyfle I’r
cyhoedd mynegi ei barn drwy ymateb i 3 cwestiwn i ymwneud a ‘heneiddio’n dda yng ngheredigion’, a
beth yw’r ffordd gorau ymlaen i fforwm 50+ Ceredigion. Roedd hi’n amlwg fod llawer a oedd yn bresenol
yn credu taw cynnal cyfarfod blynyddol fyddai’r ffordd gorau ymlaen i’r fforwm, yn ogystal a datblygu
rhwydwaith eang ar lein er mwyn dosbarthu gwybodaeth perthnasol, ac i dosbarthu cylchlythyr i’r 50+ yng
Ngheredigion au dosbarthu pob 6 mis. Cafwyd awgrymiadau pellach gan gynnwys gwneud fwy o ymdrech
i godi ymwybyddiaeth o’r Fforwm 50+ yng Ngheredigion ac i greu gwefan penodol i’r Fforwm 50+. Gallwch
cael blas or wefan yma drwy chwilio ’www.ceredigion50.org.uk’
Mae trefniadau yn mynd yn eu flaen i gynnal y Fforwm nesaf ar y 1af o Fawrth 2017 yn Neuadd Y Dref
Aberteifi, lle fyddw’n yn canolbwyntio a’r ‘Lles Ariannol’ ‘Diogelwch ar lein’ ac edrych ar Diogelwch a
‘Sgamiau’. Am rhagor o wybodaeth ynglŷn ar digwyddiad, cysylltwch gyda ni ar undrhyw adeg.

Cymorth a Gofal y Gaeaf Hyn
Gyda’r gaeaf yn agosàu, efallai eich bod yn dechrau teimlo’r oerfel
yn barod. Yng Ngheredigion, mae gennym un o'r cyfraddau uchaf
yng Nghymru o ran marwolaethau ychwanegol yn y gaeaf, ac mae’n
hanfodol felly bod y rhai mwyaf bregus yng Ngheredigion yn gwybod
am y cymorth sydd ar gael iddynt, a sut i gadw’n gynnes dros y
gaeaf. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy…...

Clwb Clyd – Clybiau Olew Cymru
Gall Clybiau Olew Ceredigion eich helpu i arbed arian, cysylltu
â’r gymuned a lleihau allyriadau carbon!
Mae syndicet prynu olew (a elwir hefyd yn glwb olew neu fenter olew
gydweithredol) yn galluogi pobl i ymuno â’i gilydd i brynu olew
gwresogi mewn swmp am bris rhad, a gall aelodau syndicetiau
arbed llawer iawn o arian wrth wneud hyn. Mewn rhai pobl yng
Ngheredigion wedi arbed hyd at draean ar eu biliau tanwydd.
Am ragor o wybodaeth, ac i gael gwybod ble mae eich clwb olew
lleol, ewch i: www.ceredigion.gov.uk/fuelclubs neu ffoniwch: 01545
572105.

Mae gan Cyngor ar Bopeth Ceredigion nawdd ar gyfer apwyntiadau Energy Best Deal Extra!
Fe fydd yr apwyntiadau’n trafod materion fel beth i’w ystyried wrth newid tariff neu gwmni cyflenwi nwy/
trydan/olew, beth yw’r dull orau o dalu i chi a materion bilio, pa help sydd
ar gael i ostwng eich biliau a’r holl gymorth sydd ar gael gan y cwmnïau
cyflenwi ynni, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Fe fydd yr apwyntiadau hefyd yn edrych ar fesurau effeithlonrwydd ynni,
cymorth grant sydd ar gael ar gyfer inswleiddio, boeleri newydd a gwres canolog, yn ogystal â chamau
y gallwch eu cymryd i daclo anwedd yn eich cartref.
Rydyn ni bob amser hefyd yn ystyried p’un ai fod angen atgyfeirio cleientiaid at weithwyr Dyledion neu
Fudd-daliadau Lles arbenigol CAB yn ogystal ag unrhyw fudiadau partner priodol.
Os hoffech chi apwyntiad Energy Best Deal Extra yn un o’n swyddfeydd, neu mewn
lleoliad allgymorth, neu ymweliad â’ch cartref, mae croeso i chi ffonio swyddfa
Cyngor ar Bopeth Ceredigion ar 01239 621974 a gofyn am y Tîm Energy Best Deal
Extra, neu e-bostiwch enquiries@cabceredigion.org.

Cymdogion Cynnes
Mae sefydliadau yng Ngheredigion wedi dod at ei gilydd i ddatblygu Cymdogion
Cynnes. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth bwysig y credwn y dylech chi fod
yn ymwybodol ohono, gan y gallai eich rhoi mewn sefyllfa gryfach i helpu rhywun y
gaeaf hwn. Mae’r sefydliadau yn cynnwys:
Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Undeb Credyd Gorllewin
Cymru, Gofal a Thrwsio, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Tai Ceredigion, Tai Canolbarth Cymru, CAVO, NYTH, Cantref, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Hywel Dda ac Age Cymru Ceredigion.
I lawrlwytho copi electronig o’r ddogfen Cymdogion Cynnes, ewch i:
https://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/health/cymdogion neu os hoffech chi gael
cyflwyniad yn eich cymuned, grŵp neu sefydliad, cysylltwch â Naomi McDonagh ar 01545
572 105.

“Ar-Lein Heddiw”
"Prosiect sydd yn cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr yw ‘
Ar-lein Heddiw’ er mwyn galluogi pobl sydd yn dioddef a colled y
synhwyrai i aros ar-lein.
Mae’r prosiect yn cynnig ymweliadau cartref un-i-un, hyfforddiant, digwyddiadau,
sesiynau grŵp ac arddangos cynnyrch megis gluniaduron, tabledu, ffonau clyfar, ac
e-ddarllenydd, gewch darganfod pa mor hawdd yw hi i wella ac elwa ar y sgiliau ac
hyder sydd yn gysylltiedig a defnyddio technoleg digidol.
Fe allw’n eich helpu ddarganfod sut i cael y gorau allan o fod ‘ar-lein’ megis aros mewn
cysylltiad gyda ffrindiau, chwilio ar-lein, ymweld a gwefannau gwasanaethau amrywiol,
siopa, neu lawr-lwytho sain neu e-lyfrau. Gallwn hefyd cynnig areithiau neu gweithdai, i
ddangos i bobl beth sydd ar gael I lleihau’r effaith o dioddef colled y synhwyrai pan yn
defnyddio technoleg.
Cysylltwch gyda’ch Swyddog Sir lleol, Dafydd Ladd, sydd yn gyfrifol am ardal
Ceredigion i gyd ar– 07525 909846, dafydd.ladd@rnib.org.uk. Y rhif cyswllt canolog yw
Dydd Gwener Digidol!
Angen help gyda’ch cyfrifiadur?
Mae sesiynau ar gael pob Dydd Gwener o 10:00-2:00yh yn Swyddfa Undeb
Credyd Gorllewin Cymru, 9 Chalybeate Street, Aberystywth.
Gadewch i ni rhoi help llaw I chi fynd ar lein, chwilio’r wê, defnyddio e-bost, deall eich Tabled
neu ffôn symudol, archebu arian ae lein, siopa ar-lein a llawer mwy.

Undeb Credyd Gorllewin Cymru
http://www.wwcu.co.uk/
01239 621 408
Oeddech chi’n gwybod..? Cyfrif Cyllid Tanwydd
Nid oes angen talu am eich tanwydd gwresogi i gyd ar yr un pryd:
mae’r Cyfrif Cyllido Tanwydd yn ffordd hwylus i wasgaru’r gost
Pris Olew gyda chyfradd llog Ebrill 14eg 2015:
Pris 300 litr gyda’r gynghrair olew: £119.70
Ad-daliad 11 x £10.28 ac 1 x £10.24; Cyfanswm yr ad-daliad: £123.32
Cyfanswm Taliad Llog: £3.62 (cyfradd 26.8%)
Pris 500 litr gyda’r gynghrair olew: £198.45
Ad-daliad 11 x £17.04 ac 1 x £17.01; Cyfanswm yr ad-daliad: £204.45
Cyfanswm Taliad Llog £6.00 (cyfradd 26.8%)
Rydym yn eich annog i agor cyfrif cyllido a rhoi arian ynddo’n rheolaidd ar gyfer y tro nesaf y
byddwch chi’n archebu tanwydd. Bydd y llog yn cronni’n ddyddiol heb ddim costau cudd.

Nadolig wedi’i Lapio!
Mae Undeb Credyd Gorllewin Cymru’n
cynnig benthyciad Nadolig i’ch helpu
gyda’r siopa Nadolig eleni.

Am ragor o wybodaeth am y cyfrif
cyllido tanwydd a’r Benthyciad Nadolig,
neu am ragor o wybodaeth am Undeb
Credyd Gorllewin Cymru, ffoniwch
01239 621 408 neu e-bostiwch
admin@wwcu.co.uk.

Gwasanaeth i Bobl Hŷn
Mae Tai Wales and West Housing wedi uno gyda Chymdeithas Tai Cantref.
Ydych chi’n 50+ ac yn byw yng Ngheredigion neu Gogledd Sir Benfro?
Os ydych, oeddech chi’n gwybod eich bod yn gymwys i gael help a chymorth ar ystod o bynciau wrth ein
Swyddogion Cymorth heb unrhyw gost i chi? Gan gynnwys:
Gwneud yn siŵr eich bod yn hawlio’r budd-daliadau cywir, cynorthwyo gyda chyllidebu a materion
ariannol, cynorthwyo gyda gohebiaeth, cwblhau gwahanol fathau o ffurflenni a cheisiadau, sicrhau eich
bod yn byw mewn eiddo addas ac, os bydd angen, cynorthwyo gyda threfniadau symud, chwilio
gwybodaeth am addasiadau ac offer er mwyn cwrdd â’ch anghenion yn eich cartref, cynorthwyo i
ryngweithio o fewn y Gymuned,ac i drafod unrhyw bryderon arall sydd ganddoch.
Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i berchnogion tai , y sector preifat neu i unrhyw denantiaid cymdeithasau
tai.
Ffoniwch: 01239 712 000

E-bost:- Ann.Harris@wwha.co.uk

Y Frechiad Inffliwensa - Pwy i chi moen amddiffyn?
Pob Hydref, mae miloedd o bobl yng Ngheredigion yn derbyn y frechiad inffliwensa
am ddim gyda’r GIG, oddi wrth eu Meddyg neu fferyllydd cymunedol. Mae’r
gweithred syml yma yn eich amddiffyn chi a’ch teulu rhag undrhyw
chymlethododau potensial gall godi o achos y firws Inffliwensa, ond, a oeddech yn
gwybod gallwch amddiffyn nid dim ond chi eich hŷn, ond hefyd eraill drwy dderbyn y frechiad?
Mae inffliwensa yn firws heintus dros ben ac mae ganddom ni gyd y potensial o gario a lledu’r firws heb yn
wybod i ni. Gall y firws ymosod ar undrhywun, ond mae rheina sydd yn fregus iawn o fewn ei’n cymuned o
dan risg sylweddol. Gall babanod newydd-eni, menywod beichiog, rheina sydd yn derbyn triniaeth cancr a
phobl sydd yn dioddef o cyflyrau iechyd tymor-hir dioddef cymlethdodau a gall fod yn fygythiol i bywyd os
yn dal y firws inffliwensa.
Felly, hyd yn oed os ydych yn meddwl eich bod yn holl-iach, drwy derbyn y frechiad inffilwensa, gallwch
sicirhau eich bod yn amddiffyn nid dim ond eich hunan, ond hefyd eich teulu, ffrindiau ac aelodau o’ch
cymuned.
Mae pawb sydd dros 65 mlwydd oed, pobl gyda cyflyrau iechyd tymor hir, menywod beichiog, gofalwyr ac
rhai grwpiau eraill o bobl gyda’r hawl i dderbyn y frechiad am ddim.
Mae’r frechiad ar gyfer firws eleni yn cyrraedd ei’n meddygfeydd nawr. I ddarganfod os ydych yn gymwys i
dderbyn y frechiad, neu i gwneud apwyntiad, cysylltwch gyda’ch
Meddygfa lleol. Mae’n bwysig eich bod yn annog eraill i gwneud
yr un peth!
Y’w Gwneud: Ffonio’r
Drwy gwneud y weithred, syml, cyflym, di-dâl yma, rydych yn
galluogi aelodau o’ch cymuned i aros yn iach. Diolch- Neges
Meddygfa
oddi wrth Tim Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda
Dyddiad Apwyntiad:
Amser:

Fforwm Gofalwyr Ceredigion
Grŵp cyfarfod i ofalwyr yng Ngheredigion yw’r Fforwm Gofalwyr. Ei nod yw
cynnig cyfle i ofalwyr yng Ngheredigion ddod at ei gilydd i gael cyngor a
gwybodaeth, ac mae’n cwrdd ag amrywiaeth eang o anghenion gofalwyr yng
Ngheredigion, gan gynnwys:
Darparu gwybodaeth gyffredinol, cyngor ac eiriolaeth i ofalwyr
Darparu gwybodaeth benodol, er enghraifft, gwybodaeth am gyflyrau iechyd
penodol, materion ariannol, tai ac iechyd, drwy roi cyflwyniadau a chynnal cymorthfeydd yn y cyfarfodydd.
Gweithio fel pwynt cyswllt i gyfeirio gofalwyr at grwpiau cymorth eraill, megis gwasanaethau
cyfeillgarwch yn y Sir a fforymau ar-lein.
Gall y fforwm gynorthwyo ac annog datblygiad grwpiau cymorth a chymdeithasol yn y Sir.
Mae’r fforwm yn gweithio fel ‘llais’ i ofalwyr Ceredigion ar faterion sy’n effeithio arnynt.
Mae’r fforwm yn cwrdd bob yn ail fis yn Aberaeron. I’r rheiny sy’n methu â chyrraedd Aberaeron,
mae cyfleusterau cynadledda fideo ar gael yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth, fel bod gofalwyr yn
dal yn medru cymryd rhan yn y fforwm, gydag aelod staff o’r Uned Gofalwyr wrth law i helpu. Os nad
ydych chi’n medru bod yn bresennol yn Aberaeron neu Aberystwyth, gallwch dal gyfrannu drwy

Dyddiadau Cyfarfodydd Fforwm y Gofalwyr
Tachwedd 16 2016, 10:30yb-12:30yh
Ionawr 18 2017, 10:30yb-12:30yh
Mae’r fforwm am ddim ac yn agored i unrhyw un yng Ngheredigion
sydd yn gofalu heb dâl, er enghraifft, rhywun sy’n gofalu am aelod
o’r teulu, ffrind neu gymydog sydd yn sâl, yn fregus, yn anabl neu’n
byw gyda phroblemau iechyd meddwl neu broblemau camddefnyddio alcohol neu sylweddau.
Os hoffech chi fod yn aelod o’r fforwm, neu am ragor o wybodaeth,
cysylltwch â Catherine Moyle, Swyddog Cymorth yr Uned Gofalwyr
ar 01970 633 564 neu e-bost: carersunit@ceredigion.gov.uk neu
gallwch ysgrifennu i’r Uned Gofalwyr, Gwasanaethau
Cymdeithasol (Oedolion), Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan
Rheidol, Rhodfa
Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth,
Ceredigion, SY23 3UE.

Fforwm Anabledd Ceredigion
Mae Fforwm Anabledd Ceredigion yn ffordd o hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r
gymuned anabl yng Ngheredigion, ac i ystyried sut mae penderfyniadau a pholisïau Cyngor Sir
Ceredigion yn gallu helpu datrys problemau i’r gymuned hon, ond hefyd ambell waith yn creu
problemau
newydd. Nod y fforwm yw dod ag unigolion anabl a mudiadau sy’n rhoi cymorth iddynt at ei gilydd, i drafod
materion penodol yng nghyfarfodydd agored y fforwm. Mae aelodau perthnasol o’r fforwm yn cwrdd â
swyddogion addas o’r cyngor i drafod y materion sy’n codi a cheisio eu datrys. Mae’r fforwm hefyd yn grŵp
y mae’r Cyngor yn medru ymgynghori ag ef wrth drafod sut gall ei bolisïau a’i ddulliau gweithredu effeithio
ar bobl anabl. Y nod yw gwella’r gwasanaethau a ddarperir i bawb.
Cynhelir y cyfarfodydd agored bob
tri mis mewn gwahanol fannau yn y Sir er mwyn sicrhau fod pawb yn medru cymryd rhan. Os oes gennych
chi unrhyw anghenion cyfathrebu neu angen cymorth, rhowch wybod o flaen llaw ac fe wnawn ni geisio
bodloni’r anghenion hynny lle bynnag y bo modd.
Fydd y cyfarfodydd agored nesaf yn cael ei gynnal yn:

Dydd Mercher, Tachwedd 16, 1-3y.h - Theatre Mwldan Aberteifi
Dydd Mercher, Mawrth 15, 1-3y.h-Neuadd Eglwys Sanctaidd y Drindod Aberaeron
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chesca Ross: 01570 423232 neu chesca.ross@cavo.org.uk.

Gwasanaeth Cyfeillgarwch Ceredigion

Mae Gwasnaeth Cyfeillgarwch Cymdeithas Clefyd Alzheimer Ceredigion yn cynnig cymorth i bobl ag unrhyw fath o ddementia, a’u gofalwyr. Mae’r gwasanaeth yn cysylltu pobl â dementia gyda gwirfoddolwyr sydd â diddordebau tebyg, ac mae hynny’n galluogi pobl â dementia i ddal ati i ddilyn eu diddordebau yn eu cartref a’u cymunedau.
Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cynnig cwmni i bobl yn y cyfnod cynnar o ddementia, a gall hynny
gynnwys cael paned o de a chlonc, gwrando ar gerddoriaeth, mwynhau diddordebau cyffredin, rhoi
help llaw i fynd i’r siopau lleol, ymweld â’r amgueddfa, neu hyd yn oed fynd am dro. Mae’r grwpiau
diddordeb cymdeithasol yn dod â phobol gyda diddordebau tebyg ynghyd, gyda’r gwirfoddolwyr yn
helpu pobl i gysylltu â’i gilydd. Er lles gofalwyr, mae gwirfoddolwyr ar gael ar y ffôn unwaith yr
wythnos i wrando, ac i roi’r cyfle i bobl rannu eu gofidion neu siarad am faterion o ddydd i ddydd.
Mae’r gwasanaeth cyfeillgarwch yn ofalus i baru gwirfoddolwr gyda rhywun sydd â’r un diddordebau
a fydd yn cynnig cyfeillgarwch a
chymorth. Mae rhaid i wirfoddolwyr ddangos tystlythyr, cael
hyfforddiant a chael tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Pat Jones ar 01570 421 927 neu
pat.jones@alzheimers.org.uk.

e-bostiwch

Eich 50+!
Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth
“Mae cyfaill yn gyfaill bob amser...”
Ers cychwyn yn ôl ym mis Ebrill, nid yw Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth wedi edrych yn ôl!
Erbyn hyn mae ganddo 70 o aelodau. Ar ôl llwyddo i gael arian o’r Gronfa Lotri Fawr, mae
GCA wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau, cyfarfodydd, a diwrnodau allan. Mae’r grŵp
wedi mwynhau taith lwyddianus i Bortmeirion:
“Ddydd Iau 21 Gorffennaf aeth 19 aelod o GCA ar daith i Bortmeirion, y daith gyntaf o chwech
fel rhan o’r prosiect ‘Teithiau Diwylliannol drwy Hanes’ sydd wedi’i ariannu drwy gynllun y
Lotri, Gwobrau i Bawb. Dywedodd Aislinn Knight, ysgrifenyddes y grŵp, ei bod hi’n fodlon
iawn ar y daith gyntaf hon, yn enwedig gan y bu pryderon ynglŷn â’r tywydd. Doedd dim
angen becso serch hynny, gan fod y tywydd wedi bod yn berffaith, yn gynnes gyda’r haul yn
tywynnu. Roedd yr aelodau’n hapus ac yn ymlacio wrth gerdded drwy’r pentref Eidalaidd
hardd. Cafwyd cinio blasus yn y Caffi Glas yng nghwmni Peter Stevenson, a diddanodd y
grŵp yn ei ffordd arferol drwy adrodd straeon am hanes y pentref.”
Mae gan y grŵp nifer o weithgareddau cyffrous wedi’i drefnu ar gyfer y misoedd nesaf, gan
gynnwys cyflwyniad am Meddylgarwch, Cynllunio ar gyfer bywyd diweddarach, Marmori a
pheintio a teithiau i llefydd megis Birmingham i gwilio Perfformiad Bale Brenhinol Nadolig ‘Y
Nutcracker’ Os ydych am rhagor o wybodaeth am y grŵp, cysylltwch â: Aislinn Knight:
aberfriendshipgroup@gmail.com neu allwch ymweld au gwefan:
http://aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y grŵp, cysylltwch ag Aislinn Knight:
aberfriendshipgroup@gmail.com.

(Llun: Aelodau GCA yn mwynhau eu taith i Bortmeirion ar 21 Gorffennaf)

Eich 50+!
Fforwm 50+ Aberystwyth
Sefydlwyd Fforwm 50+ Aberystwyth er mwyn rhoi llais i bobl sydd dros 50 yn Aberystwyth ar
faterion sy’n effeithio ar eu lles.
Mae’r fforwm am wneud hyn drwy:
Gynnig cyfleoedd i aelodau gael cwrdd i drafod pethau sy’n bwysig iddynt;
Bod yn llais effeithiol ar y materion sy’n codi, gan sicrhau bod awdurdodau a sefydliadau
perthnasol yn ymwybodol ohonynt.
Trefnu digwyddiadau cymdeithasol i ddenu aelodau newydd ac i gynnal naws gymdeithasol a
chefnogol.
Mae’r fforwm am fod yn grŵp cynhwysol ac nid yw’n codi pris aelodaeth. Mae ’na groeso i unrhyw
un dros 50 mlwydd oed i ymuno.
Cynhelir CYFARFODYDD a THEITHIAU bob mis am yn ail.
Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Mercher olaf y mis (oni bai am fis Awst) o 2.00-4.00 y.h. yng Nghanolfan
Fethodistaidd Sant Pawl, Morfa Mawr, Stryd y Baddon, Aberystwyth. Mae teithiau gyda chludiant wedi’u
trefnu ar gyfer y misoedd canlynol:
CYFARFODYDD: Ionawr, Mawrth (Cyfarfod Blynyddol), Mai, Gorffennaf, Medi, Tachwedd
TEITHIAU: Chwefror, Ebrill, Mehefin, Awst (egwyl haf), Hydref, Rhagfyr (Cinio Nadolig)
Mae gan y fforwm nifer o weithgareddau cyffrous ar y gweill, gan gynnwys cyflwyniadau gansiaradwyr gwadd diddorol a teithiau i llefydd megis Yr Ardd Fotaneg a Chastell Powys.
Os oes gyda chi diddordeb mewn ymuno gyda Fforwm 50+ Abersytwyth, neu am rhagor o
wybodarth, mae ‘na groeso i chi gysylltu gyda Mair Benjamin ar mairbenjamin@hotmail.co.uk
neu 01970 615854.

Chwith Uchod – Aelodau Fforwm 50+ Aberystwyth yn mwynhau taith i Gastell Aberteifi. Uchod, Dde
– Aelodau’r Fforwm yn mwynhau paned o de ym Mhlas Nanteos.

Elwa ar gynllun Llety Gwarchod!
Ym Mis Ionawr 2016, fe ddechreuodd Mr a Mrs Hastie y flwyddyn newydd
mewn ffordd a fyddai’n newid eu bywydau am byth
“Roedd nifer o broblemau yn codi ble roedden ni’n byw, a
oedd yn effeithio ar ein hiechyd,” dywedodd Mr Hastie. “Buom yn chwilio am
rywle arall yn lleol, ond awgrymodd Mavis ein bod ni’n symud yn ôl at ei theulu
yng Ngheredigion. Roedd hi wedi treulio blynyddoedd yn gweithio yn yr ardal, ac
roeddem ni wedi treulio sawl awr hapus iawn yn ymweld ag Aberaeron, ac felly
cawsom y syniad i aduno gyda theulu a ffrindiau unwaith eto.”
Yn ystod Haf 2015 fe ymchwiliodd y ddau i’r posibilrwydd o fyw mewn Llety
Gwarchod yng Ngheredigion. Wrth edrych ar y wê, fe welont fod Llety Gwarchod
yn opsiwn gwych ar gyfer cyplau sy’n dal am fyw yn annibynnol, ond gyda’r cysur
o wybod fod cymorth ar gael os oes angen. Gan fod Tai Ceredigion yn gyfrifol am wyth cynllun llety
gwarchod ar hyd a lled y Sir, dechreuodd y ddau edrych ymlaen yn eiddgar at y posibilrwydd o gael
cartref newydd, ac felly aethant ati i baratoi cais i fynd ar y gofrestr tai cyffredin (ar gael ar y wê).
Llai na phum mis yn ddiweddarach fe ddaeth galwad oddi wrth Tai Ceredigion, yn cynnig fflat
iddynt ym Mhenrodyn, Aberaeron. “Pan gyrhaeddon ni, roedden ni wrth ein boddau gyda’r lleoliad.
Does dim llawer o westai pum seren gyda golygfeydd fel hyn! Daeth Helen i gwrdd â ni, un o’r
cynghorwyr Tai, ac fe ddangosodd hi’r fflat a chynllun Penrodyn i ni — allen ni byth fod wedi gofyn
am le gwell! Roedd glendid ac ansawdd y fflat yn anhygoel, a gan fod y fflatiau heb gelfi ynddynt,
roedd digon o le i ni ddod â phopeth roedden ni eisiau.” dywedodd Mr Hastie.
Bu Helen yn helpu gyda’r gwaith papur, a chyn hir roedd Mr a Mrs Hastie ar eu ffordd. Maent yn
dwli ar y ffaith fod drws ffrynt ei hunain ganddynt, a bod gan bawb yn y cynllun y gallu i fynd a dod
fel y mynnent. Ar 21 Ionawr roeddent yn gallu symud eu heiddo i mewn i’r fflat, yn dawel eu
meddyliau fod rhywun bob amser ar gael ar ben arall y ffôn pan oedd angen. “Rydym yn annibynol
iawn felly mae’r cynllun Llety Gwarchod yn ein siwtio ni i’r dim. Mae’r cyfleusterau fel y golchdy yn
grêt, gan nad oedd angen i ni ddod â pheiriant golchi ein hunain, ac os oes unrhyw broblemau ’n
codi o ran cynnal a chadw, dim ond mynd lawr i’r swyddfa neu godi’r ffôn sydd gyda ni neud! Mae
’na hyd yn oed digon o le i barcio’r car.”
“Mae wedi trawsnewid ein bywydau ac mae’n un o’r penderfyniadau gorau i ni erioed eu gwneud”
dywedodd Mr Hastie. “Wnaethon ni ddim oedi o gwbl cyn llofnodi’r cytundeb, ac fe setlon ni i mewn
dros nos. Ni allaf weld dim beiau ar ein cartref newydd, ac mae pawb wedi ein trin gyda pharch bob
cam o’r ffordd. Mae’r staff yn gyfeillgar ac mae pawb wedi rhoi croeso cynnes i ni. Cafodd y ddau
ohonom syndod o ran yr agwedd gymdeithasol ar y cynllun hefyd, er nad oes dim pwysau i ymuno.
Mae ’na rywbeth yn digwydd bron pob dydd, neu rywun i gael sgwrs â nhw, ond ar ddiwedd y dydd,
rydym yn falch bod drws ein hunain gyda ni, a gallwn gau’r byd allan os ydyn ni eisiau!

Mae teulu a ffrindiau wrth eu boddau bod y cwpwl wedi setlo mor dda. “Mae’n rhoi tawelwch
meddwl i bob un,” ychwanegodd Mr Hastie. “Mae angen i chi fwynhau lle chi’n byw, er mwyn
gwneud y mwyaf o fywyd.”
Mae gan Tai Ceredigion wyth Cynllun Llety Gwarchod ar hyd a lled Ceredigion, o Bow Street
yn y Gogledd, lawr i Aberteifi yn y de. Os oes diddordeb gyda chi mewn ymweld â chynllun
Llety Gwarchod, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Helen neu Chris ar 0345 606 7654.

Y ‘Culture Vultures’ !
Mae’r ‘Culture Vultures’ wedi cael haf gwych gyda dwy daith ym mis Gorffennaf ac Awst! Ym mis
Gorffennaf fe lanion nhw yn Aberaeron i roi cynnig ar goginio, a chafodd pawb flas ar amrywiaeth o fwyd
yn ogystal ag ychydig bach o siopa! Aethpwyd â phawb adref erbyn 5.00yh yn y bws mini mae’r grŵp yn
ei logi ar gyfer gwibdeithiau. Ym Mis Awst fe drefnwyd taith i Ynys Bŷr, a oedd yn dipyn o her i rai o’r
aelodau, ond fe wnaeth pawb fwynhau, yn ogystal â threchu eu gofidion ynglŷn â theithio ar y cwch.
Roedd y staff yn wych, yn ein helpu i gyrraedd canol yr ynys yn ddiogel a dod o hyd i gysgod (roedd hi’n
ddiwrnod poeth iawn!).
Wrth i ni ddychwelyd i Ddinbych-y-pysgod, roedd rhaid cael bwyd unwaith eto, felly cawsom bysgod a
sglodion a hufen iâ i orffen!
Mae rhaglen yr hydref yn cynnwys cyfarfodydd ar ddydd Llun i
drafod llawer o bynciau difyr dros ben, yn ogystal â
gweithgareddau a gwibdeithiau gyda’r nôs, gan gynnwys
mynd i weld cyngerdd dawnsio bale cyn y Nadolig.
Am ragor o wybodaeth a rhaglen o weithgareddau, ffoniwch
Alison neu Ursula ar 01239 811 136.

Y Rhifyn nesaf….
Cofiwch i gadw llygad allan am y rhifyn nesaf o’r cylchlythyr ‘Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion” a fydd
ar gael yn barod erbyn Gwanwyn/Haf 2017. Os ydych am gweld rhywbeth penodol yn cael ei gynnwys yn
y cylchlythyr, neu am gwybod rhagor, peidiwch oedi i gysylltu gyda Naomi neu Diane!
Naomi McDonagh, Cydlynydd Strategaeth 50+ : Naomi.McDonagh@ceredigion.gov.uk
Diane Davies, Ymgysylltu 50+: Diane.Davies2@ceredigion.gov.uk

