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TEYRNGED I BRYAN MARSH  

Annwyl Liferwyr,  

Mae marwolaeth sydyn y Meistr Blaenorol Bryan 
Marsh wedi ein syfrdanu a'n tristáu i gyd.  

I gydnabod ei gyfraniad aruthrol i'n Livery, yr 
wyf wedi gofyn i erthygl gael ei hysgrifennu. 
Rwy'n ddiolchgar iawn i awduron y cyfrif 
gwych isod. Hwy oedd y Cyn Feistr Graeme 
Morgan, y Cyn Feistr Stuart Fletcher, Derek 
Morgan Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth 
Elusennol, a'r cyn Drysorydd Tîm Knowles. 

Mae'n deyrnged addas i Bryan, gan 
gydnabod popeth y mae wedi'i wneud i 
Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru a'n 
Hymddiriedolaeth Elusennol. 

Bydd colled fawr ar ei ôl  

Dr Kathy Seddon – Meistr 

BRYAN MARSH A CHWMNI ANRHYDEDDUS 

LIFRAI CYMRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ddechrau embryonig ein Liferi, roedd Bryan 
Marsh yno (Liferwr Rhif 7), ac ers hynny wedi 
bod yn ddylanwad cyson  ar y ffordd  rydyn ni'n 
mynd o gwmpas pethau Yn wir, dim ond tri 
diwrnod cyn iddo farw ar 14 Hydref 2021, fe 
gyfrannodd at gyfarfod Gwobrau drwy Zoom. 
  
 O fod yn Liferwr o'r Cwmni Liferwyr Tinplate 

Workers Alias Wire Workers (ac wedyn Meistr 

uchel ei barch), roedd Bryan yn ddewis naturiol i 

wasanaethu ar y Pwyllgor Llywio a ffurfiwyd ym 

mis Ionawr 1991, i ymchwilio ar sut i sefydlu ein 

Cwmni Lifrai. Ef oedd Clerc ail a thrydydd 

cyfarfod y Pwyllgor Llywio cyn trosglwyddo i 

David  Townsley-Hughes. Gadawodd hyn ef am  

yn rhydd pan ddaeth Urdd Lifrai Cymru i 

fodolaeth yn ffurfiol ym mis Ionawr, 1993, i fod 

yn Drysorydd – swydd a ddaliodd am saith 

mlynedd. Roedd hwn yn benodiad naturiol arall; 

roedd Bryan wedi cymhwyso fel Cyfrifydd 

Siartredig yn 1965, y flwyddyn y priododd ei 

wraig Sandra. 

Rhywsut, llwyddodd i gyfuno bod yn Drysorydd â 

bod yn bartner yn Deloitte's yn Llundain.  

Honnodd fod y rhan fwyaf o'i waith i'r Cwmni 

Liferi wedi'i gyflawni ar y trên o Gaerdydd i 

Paddington.  (Mae'n sicr bod ei honiad arall bod 

y gwaith hwn yn cynnwys cefn nifer o hen 

amlenni yn cael ei anwybyddu.) 

Er gwaethaf ei holl gyfrifoldebau, ymunodd 
Bryan â Tom Owen (Cadeirydd y Pwyllgor 
Elusennau) i ymchwilio i mewn i sefydlu 
cangen elusennol y Liferi..  Roedd Bryan yn 
allweddol wrth fwrw ymlaen â phethau, a 
daeth yr Ymddiriedolaeth Elusennol i 
fodolaeth ar   Mai 25ain, 1995 gyda Bryan, 
wrth gwrs, yn un o’r Ymddiriedolwyr 
gwreiddiol (ac yn gwasanaethu yn hir)  a'i 
Drysorydd. 

Bwletin Urdd Lifrai Cymru  
gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru        
Rhifyn 17   -   Hydref 2021 
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Daeth Bryan yn Feistr yn 2002, ac mae llawer 

ohonom yn dal i gofio gyda diolchgarwch a 

phleser ei raglen gymdeithasol a oedd, ymhlith 

pleserau eraill, yn cynnwys ymweliad bywiog 

gyda  Reims.  Roedd gan Bryan  wybodaeth  

flaenorol ar ymweliad o'r fath ac roedd yn gallu 

ein harwain nid yn unig i dai siampên o fri ond 

hefyd i rai eraill da, er eu bod yn rhai llai 

adnabyddus (a rhatach). 

Oherwydd yr olaf, roedd tagfa traffig bach yn 

Heol y Porth ar ôl dychwelyd wrth i Liferwyr 

drosglwyddo cratiau o siampên o’r bws  i’r ceir. 

Fel Trysorydd yr Elusen, roedd Bryan wedi 

cyfyngu gwariant yr Elusen ar ddyfarniadau i'r 

incwm o'i buddsoddiadau.  Gan werthfawrogi 

cyfyngiad hyn, fel Meistr, cychwynnodd Bryan y 

cynllun £10 y mis gyda'r bwriad penodol y dylid 

defnyddio'r incwm o'r ffynhonnell hon ar gyfer 

dosbarthu yn ystod y flwyddyn ar gyfer 

dyfarniadau. Roedd hyn yn galluogi'r gyllideb ar 

gyfer dyfarniadau ar unwaith i ddyblu. 

Ar ôl ymuno â'r Pwyllgor Gwobrau fel Warden 

Iau, daeth Bryan yn dipyn o sefydliad.  Ef a 

hyrwyddodd y syniad o ddefnyddio'r cyllid 

cynyddol oedd ar gael drwy ei glwb £10 y mis, i 

sefydlu ysgoloriaethau teithio sydd wedi dod 

erbyn hyn yn brif wobrau i'r Cwmni.  Yn 

bwysicach, ei swyddfeydd da a oedd yn sicrhau 

bod symiau sylweddol ar gael gan 

Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson.  Felly, 

daeth yn bosibl i ddyfarniadau gael eu gwneud 

mewn meysydd nad oeddem wedi gallu eu 

hystyried o'r blaen.  Roedd Bryan yn arbennig o 

awyddus i sefydlu cysylltiadau ag unedau 

milwrol, ac mae'n llwyr ddyledus iddo ein bod 

bellach yn gysylltiedig â HMS Dragon a HMS 

Astute yn ogystal â chysylltu ar gyfer gwobrau 

gyda'r Gwarchodlu Cymreig, Unedau Llynges 

Frenhinol Prifysgolion Cymru, a Chorfflu 

Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru.  

Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson hefyd, 

sy'n tanysgrifennu ein Gwobr Aur o £5,000 ac yn 

ein galluogi i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru â 

gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  

Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson hefyd, 

sy'n tanysgrifennu ein Gwobr Aur o £5,000 ac yn 

ein galluogi i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru a 

gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  

Bryan oedd yn gyfrifol am y llyfryn oedd yn dathlu 

cyflwyno'r Siarter Frenhinol, a'i olygyddiaeth ef a 

sicrhaodd fod y llyfr hwnnw'n gofnod mor wych 

o'r digwyddiad.  Dim ond ychydig flynyddoedd yn 

ddiweddarach y daeth Bryan i rym eto ar achlysur 

Apêl y Jiwbilî Arian pan ddefnyddiodd ei 

gysylltiadau niferus i drefnu cyfraniad degau 

lawer o filoedd o bunnoedd.  Nid oes amheuaeth 

nad Bryan uwchlaw pawb arall sy'n gyfrifol am 

gryfder cyllid yr Ymddiriedolaeth Elusennol.  Ers 

ei sefydlu mae'r Ymddiriedolaeth  wedi gwneud 

grantiau o ymhell dros filiwn o bunnoedd i bobl 

ifanc Cymru ac mae ganddi gyllideb o dros 

£400,000.  Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb 

Bryan. 

Mae ymrwymiad Bryan a'i gyfraniad cyffredinol i 

Gwmni Urdd Lifrai Cymru a'i Ymddiriedolaeth 

Elusennol wedi bod yn hynod bwysig ac yn 

fuddiol iawn.  Yn union fel y mae'n amhosibl 

dychmygu'r Cwmni sydd bellach yn aeddfed yn 

ffynnu fel y gwnaeth heb fewnbynnau Bryan, 

felly bydd yn anodd derbyn na fyddwn bellach yn 

elwa o'i arweiniad doeth a gwybodus.  

Ni all colled y Cwmni, wrth gwrs, gymharu â 

cholled y rhai sy'n annwyl iddo, ac wrth gydnabod 

dylanwad Bryan ar ein gwaith, bydd pob Liferwr 

am gynnig cydymdeimlad â Sandra a'i theulu.  

LLYTHYR Y MEISTR 

Annwyl Liferwyr, 

Hoffwn yn awr feddwl am y gymrodoriaeth a 

gawn  yn ein Cwmni Lifrai,  a fwynhawyd gymaint 

gan Bryan. Credaf  fod hyn wedi cael ei ddangos 

yn dda iawn mewn rhai digwyddiadau diweddar.  

Yn ystod 'Ymweliad i Ffwrdd y Meistr’ ym mis 

Medi, buom yn ymweld â Belfast. Gwn fod yr 

hanes llawn yn dilyn ac felly hoffwn ddim ond 

diolch i'r grŵp am eu cwmni a'u cefnogaeth 

ragorol. Roedd y daith lawn iawn hon yn ein 

gweld yn teithio'r ddinas, yn rhyfeddu at y Giants 

Causeway, yn dysgu llawer iawn drwy'r Profiad 

Titanic ac yn mwynhau taith a chynnyrch yn 

Nistyllfa Jin Belfast! 
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Rydym hefyd wedi mwynhau sesiwn "Talking 

Heads" yn ddiweddar. Diolch i'r Uwch Warden 

am drefnu'r digwyddiad hwn. Hoffwn ddiolch 

hefyd i’r Liferwyr Stephen Richards a Laura 

Davies am eu trafodaeth ddiddorol lle buont yn 

rhannu llawer o fanylion cyfoethog a diddorol am 

eu bywydau. 

Ym mis Hydref cawsom wahoddiad, ar fyr 

rybudd, i  ymuno â Michael Sheen yn ei ffilmio ym 

Mhort Talbot, i gyflwyno ein "Gwobr Cyflawniad 

Eithriadol" iddo. Roedd Michael wedi cytuno i 

ymuno â ni yn ein gwledd arferol ym mis 

Gorffennaf yn Neuadd y Ddinas ar gyfer y 

cyflwyniad yma.  Yn anffodus, oherwydd y 

pandemig, bu'n rhaid canslo'r digwyddiad. Y tro 

hwn gofynnwyd i ni gyfyngu ar niferoedd a 

gwneud y cyflwyniad yn yr awyr agored - ar y 

traeth yn Aberafan! Nid oes gennyf ond 

siomedigaeth na allai mwy ohonoch fod yn 

bresennol ar gyfer y digwyddiad arbennig iawn 

yma. Mae  hanes manwl yn dilyn. Diolch i'r 

Cynorthwyydd Llys Henry Gilbert a wnaeth y 

cyflwyniad yn bosibl. 

Wrth edrych i'r dyfodol, rydym yn awr, yn fwy 

nag erioed, yn ymwybodol o'r angen am 

ddiogelwch a gofal. Lles pawb yw'r brif 

flaenoriaeth wrth i ni gynllunio'r digwyddiadau y 

gobeithiaf y gallwn eu mwynhau cyn y Nadolig. 

Rydym yn parhau i gadw at bolisïau diogelwch 

Llywodraeth Cymru, a byddwn hefyd yn dilyn 

mesurau diogelu annibynnol ychwanegol a 

osodir gan y lleoliadau preifat. Byddwn yn 

cymryd unrhyw ragofalon ychwanegol y teimlwn 

sy'n angenrheidiol i sicrhau y gall Liferwyr fod â'r 

hyder mwyaf wrth fynychu ein digwyddiadau.  

Roedd ein Harwerthiant Celf arloesol ar Hydref 

22ain wedi bod yn deillio o fisoedd o gynllunio a 

gwaith caled gan y Pwyllgor Digwyddiadau 

Elusennol, dan arweiniad Simon Holt. Rhaid 

diolch i Simon, ei dîm ac i'r Cynorthwyydd Llys 

Jane Croad sydd wedi cyfrannu cymaint at y 

digwyddiad hwn. Yr ydym wrth ein bodd bod 

Arglwydd ac Arglwyddes Faeres Caerdydd wedi 

agor y noson lwyddiannus a phleserus iawn. 

Bydd y cinio a'r ddarlith yn yr Athenaeum ar 

Dachwedd  19eg, yn cynnig cyfle i ni fwynhau 

cwmni da mewn lleoliad gwych. Bydd y ddarlith 

gan Sabrina Cohen Hatton  "Yng ngwres y 

foment",  mi wn, yn gofiadwy, a bydd yn wych 

gwneud cyflwyniad o’n Gwobr Cyflawniad i 

Sabrina y noson honno. Fel yn yr hysbysiad galw, 

yn anffodus cyfyngir ar y niferoedd ar gyfer y 

digwyddiad hwn. 

Bydd Gwasanaeth Carolau Adfent Gogledd 

Cymru yng Nghadeirlan Llanelwy ar Dachwedd 

28ain  a bydd  y cinio gwych arferol yn cael ei 

ddarparu gan ein gwesteiwyr hael John a Rosie 

Solbé.  

Ar Ragfyr 14eg    gobeithiwn ymuno â Chôr Parc 

yr Arfau Caerdydd yn ein Gwasanaeth Carolau 

Nadolig yn St John's. Bydd cinio yn dilyn yng 

Nghlwb Caerdydd a'r Sir. 

Ar 14eg  o Ionawr rydym yn cynllunio noson 

Dathlu Gwobrau tei du yn Stadiwm Criced 

SWALEC. 

Ar   y 9fed o Chwefror rydym yn gobeithio derbyn 

gwahoddiad i wneud cyflwyniad yn y Derbyniad i 

Marie Curie yn y Senedd. Ym mis Mawrth rydym 

yn bwriadu cynnal cinio'r Llys ar Ddydd Gŵyl 

Dewi. 

Rwyf hefyd yn falch iawn o fod wedi cael fy 

ngwahodd i'ch cynrychioli mewn cinio ffurfiol 

sydd i ddod gyda Clothiers Caerwrangon, 

Cwmni'r Cyflafareddwyr, Cwmni'r Peirianwyr a 

Chwmni'r Paviors. 

Mae'n braf iawn hefyd ein bod wedi cael ein 

gwahodd i gefnogi Arglwydd Faer newydd Dinas 

Llundain, Yr Henadur Vincent Keaveny, drwy 

gymryd rhan yn  Sioe'r Arglwydd Faer. Y diwrnod 

canlynol, byddaf yn ymuno â Gwasanaeth Cofio 

Eglwys Gadeiriol Sant Paul.  Bydd y Cyn-Feistr 

Gillian Davies yn ein cynrychioli yn 'Gwasanaeth 

Gardd y Cofio' City & Livery. Bydd y Cyn-Feistr 

Geoff Hughes yn gosod ein torch, ar ôl  

Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru, yn y 

Gofeb Ryfel Genedlaethol ym Mharc Cathays 

Caerdydd. 

Yn olaf, byddwn yn gwisgo nifer o Liferwyr 

newydd dros y misoedd nesaf, a gwn y byddwch 

yn eu croesawu i fwynhau'r gymrodoriaeth dda 

sy'n rhan mor bwysig o'n Cwmni Lifrai. 

Diolch i chi i gyd am eich anogaeth a'ch 

cefnogaeth werthfawr. 

Kathy 



 Tud 4 
 

YMWELIAD I FFWRDD Y MEISTR Â BELFAST MEDI 12-14eg, 2021 

 Grŵp hapus  o Liferwyr a ffrindiau ymunodd â'r Meistr, am ei hymweliad i ‘ffwrdd' â Belfast. Cafodd yr 

holl drosglwyddiadau o Gymru a Llundain ei gweithredu’n ddidrafferth, a gostyngodd y bws preifat ni yng 

Ngwesty'r Titanic ym Melfa. 

 

 

Roedd y gwesty'n addasiad modern Trawiadol o hen bencadlys Harlunnid & Wolff, adeiladwyr Titanic, ac 

mae wedi'i leoli yn y Titanic Quarter Belfast - wrth ymyl yr Amgueddfa Titanic hardd. Dangosodd taith y 

gwesty, y cynllunio helaeth a aeth i mewn i adeiladu a lansio’r Titanic. Mae'r bensaernïaeth yn yr hen 

Swyddfeydd Lluniadu yn syfrdanol. 

Dilynodd taith breifat o amgylch Dinas Belfast i'r safleoedd ymwelwyr gorau. Roedd y rhain yn cynnwys: 

 

 Ddydd Llun cawsom wibdaith diwrnod llawn ar hyd yr Arfordir Golygfeydd Hardd a lleoliadau Game of 

Thrones i safle Treftadaeth y Byd y  Giant's Causeway. 

 

Y Senedd yn Stormont Prifysgol y Frenhines  Castell Belfast yn edrych dros y ddinas a’r llyn 

Llwch 

Y Wal Heddwch yn cael ei ffotograffu gan Ron Eccles 

Gwesty Titanic  - . Stuart Christine a Jane yn llywio'r 'Nomadic”' Roy, Una, Khawla  & SuSu yn cyrraedd 

Rhodfa'r Cawr Y gwrychoedd tywyll 

Geoff a Sue yn Rhodfa'r Cawr 
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 Dychwelsom drwy Gastell Dunluce i'r Distyllfa Jin Artisan Belfast ar gyfer taith ddiddorol a  blasu 

pleserus iawn! 

 

 

 

 

 

 

Daethom at ein gilydd cyn cinio i weld pwy oedd wedi bod yn fuddugol yn her John Solbé i dynnu 

llun 'hecsagon' perffaith o’r Giant's Causeway 

Dangosodd y darluniau a gyflwynwyd gan Ron, Stuart a Roy lawer o ddychymyg! Dyfarnwyd siocledi, 

gan Rosie, i bawb! 

 

Yn ein bore olaf, buom yn cymryd rhan yn y "Profiad Titanic" anhygoel yn yr Amgueddfa. Roedd 'taith' y 

Iard Longau yn uchafbwynt, a daeth yr arddangosfeydd rhyngweithiol â stori deimladwy gweledigaeth 

enfawr, gwaith caled a thrychineb torcalonnus yn fyw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cawsom ginio olaf yn y gwesty lle'r oedd Guinness yn 'drefn' y dydd. Unwaith eto, 

cynhaliwyd yr holl drosglwyddiadau'n ddidrafferth a gwnaethom i gyd ddychwelyd 

yn ddiogel i'n cartrefi. Hoffem i gyd ddiolch i Christopher am ei waith caled. 

Hoffwn ddiolch i'r grŵp gwych am gwmni rhagorol, cymrodoriaeth dda a llawer o 

hwyl!   Kathy 

Iechyd da! 

Mae'r profiad Titanic yn dechrau Rosie, John, Geoff, Sue &Keith yn uchel uwchben craeniau Sampson &goliath 
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GWOBR CYFLAWNIAD EITHRIADOL WLCoW 

2021 - MICHAEL SHEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Wobr Cyflawniad Eithriadol (y Wobr 

Cyflawniad yn ffurfiol) yw  Gwobr Gyntaf Cwmni 

Iau Addoldai Cymru i gydnabod Person o Gymru 

sydd wedi cyflawni goruchafiaeth yn ei faes. 

Mae'r derbynwyr blaenorol i gyd wedi bod yn 

bobl amlwg a thrawiadol o wahanol gefndiroedd 

ac mae'r rhestr unigryw hon o dalentau Cymreig 

newydd gael ei hychwanegu at y ffaith bod y 

Meistr, Dr Kathy Seddon, wedi cyflwyno'r wobr 

fawreddog hon i'r actor o Gymru, Michael Sheen, 

ar ddydd Iau, Hydref 7fed , 2021. 

Mae amserlen waith Michael Sheen yn hynod o 

brysur a llwyddodd y Meistr, ynghyd â grŵp bach 

o Liferwyr, i ddal i fyny gyda Michael ar set lle'r 

oedd yn ffilmio yn ei dref enedigol ym Mhort 

Talbot. 

Cyflwynodd y Meistr, Dlws Crystal Brenhinol 

Cymru i Michael Sheen ynghyd â thystysgrif 

wedi'i fframio. Fel rhodd arbennig, cyflwynodd y 

Meistr gwaith celf a gomisiynwyd yn arbennig 

gan yr artist lleol Peter Kettle, o Waith Dur Port 

Talbot, i Michael hefyd. Mae'r actor Halid 

rhyngwladol yn hynod falch o'i wreiddiau 

Cymreig ac roedd wrth ei fodd gyda'r wobr a'r  

gwaith celf. 

Roedd Michael yn amlwg yn ymwybodol iawn o 

WLCoW ac yn ei araith dderbyn fer, cydnabuwyd 

a diolchodd i’r cwmni am yr holl waith da a 

wnaed, yn enwedig gyda phobl ifanc. 

 

 

 

 

 

 

 

O'r chwith i'r dde: Cynorthwyydd Llys Dr  Andrew 

Carson-Stevens, Cny Feistr  Ron Eccles,  Michael  
Sheen,  Y Meistr Kathy Seddon, Cynorthwyydd Llys 

Henry Gilbert, Trysorydd Philip Kitchen, Uwch 

Gynorthwyydd Llys Agnes Xavier-Phillips a Calaura 

Davies 

Mae Michael Sheen nid yn unig yn actor amlwg a 

llwyddiannus ar y llwyfan rhyngwladol, fel Cymro 

balch, mae'n llysgennad gwych i Gymru  bob 

amser. Mae'n defnyddio ei enwogrwydd ar gyfer 

amrywiaeth o achosion da a gellir ei ddisgrifio fel 

gweithredydd gwleidyddol dros gyfiawnder 

cymdeithasol. 

DERBYNNYDD GWOBR GERDDORIAETH 

CRONFA DATBLYGU'R JIWBILÎ ARIAN - 

KATIE JENKINS 
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Mae'n anarferol i’r Pwyllgor Gwobrau i roi 

gwobrau olynol i'r un person, ond dros nifer o 

flynyddoedd mae'r Pwyllgor wedi meithrin 

perthynas â Katie Jenkins  (o  Bontypridd).  Yn 

2017,  cysylltodd â ni tra yn yr ysgol am gymorth 

i fynychu'r “Summerfest”  yn y Curtis  Institute,  

Philadelphia,  i astudio cyfansoddi cerddoriaeth. 

Roedd ganddi CV trawiadol ac roedd wedi bod yn 

gyd arweinydd Cerddorfa Ieuenctid Caerdydd a'r 

Fro yn 2016. Gwelodd  y Pwyllgor  y dalent  ifanc 

ond dyfarnwyd dim ond £200 iddi gan ei bod 

wedi dod o gyllideb  gyfyngedig ar gyfer gwobrau 

nas cynlluniwyd. Y flwyddyn nesaf gofynnodd am 

help i fynychu'r  Juilliard  School yn Efrog 

Newydd, a dim ond ychydig yn fwy hael oeddem 

yn dyfarnu £250  iddi hi.  Erbyn hyn,  mae bellach 

wedi lansio gyda'i chwmni cynhyrchu ei hun ac er 

mwyn  iddi fedru prynu offer rhyngwynebol 

recordio sain o safon,  rydym wedi dyfarnu £650 

iddi.   

Gwefan Kate yw- 

www.katiejenkinscomposer.com  

Mae Katie newydd ddechrau gweithio ar 

addasiad cerddorol o 'How  Green  Was  My  

Valley'. Mae hefyd yn  creu'r cynnwys 

cerddoriaeth ar gyfer cinio rhithwir sy'n torri 

record ar gyfer 150,000 o fenywod ledled y byd.  

Efallai bod y dalent Cymreig wedi blaguro yn fwy 

nad oeddem yn tybio - efallai y bydd angen i ni ei 

chadw mewn cof am gydnabyddiaeth bellach. 

Graeme Morgan 

Cadeirydd, Pwyllgor Dyfarniadau 

 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DR 

ANSELM McDONALD – ENILLYDD GWOBR 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Yn 2016, cyflwynodd Cwmni Urdd Lifrai Cymru 

wobr i aelod o’r YPC, Anselm McDonald, ar y pryd 

yn fyfyriwr yn gweithio tuag at ei radd Meistr yn 

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd. Bwriad y 

wobr hon oedd helpu tuag at liniadur i hyrwyddo 

ei waith i ddod yn gyfansoddwr. Ei brif offeryn 

bryd hynny oedd y gitâr. Roedd ei astudiaethau'n 

llwyddiannus ac ar ôl  derbyn ei  Radd Meistr 

cyrhaeddodd Brifysgol y Frenhines yn Belfast i 

barhau â'i astudiaethau tuag at ei ddoethuriaeth. 

Fel rhai eraill o'n Liferwyr,  mae'n falch o fwynhau 

cenedligrwydd deuol, gan fwynhau 

dinasyddiaeth Gymreig a Gwyddelig. Ni fydd yn 

syndod darganfod ei fod, ym mis Ebrill 2020, 

wedi dod yn Dr Anselm McDonald PhD. 

Heb ei ddychryn gan gyfyngiadau'r cyfnod clo 

cyntaf, aeth ati i weithio i greu darn dyfeisgar o 

gerddoriaeth, gan ddefnyddio'r adnoddau ar 

unwaith wrth law, cymorth ei bartner Sarah a'i 

frawd. 

Yn dilyn lansiadau cyntaf yn Belfast a Dulyn, mae 

Anselm yn obeithiol y gall lunio taith berfformio 

fach yng Nghymru, naill ai ar ddiwedd 2021 neu 

ddechrau 2022. 

Noel Hulmston - Liferwr a Mentor  

DIWEDDARIAD CYNLLUN MENTOR WLCoW 

Roedd Cymuned Pobl Ifanc WLCoW (YPC) dan 

gadeiryddiaeth Josh Williams a'r Ysgrifennydd 

Bethany Keenan wedi gofyn i aelodau YPC a 

fyddai ganddynt ddiddordeb mewn derbyn 

mentora gan Liferwyr a oedd yn barod i'w helpu. 

Roedd saith aelod o'r YPC yn awyddus i gael 

Mentor WCoW a chytunwyd ar brotocol a 

dechreuwyd mentora. 

Mae llwyddiant y cyswllt mentora a wnaed 

rhwng Anselm a Noel yn glir o adroddiad Noel 

uchod. Cawsom adborth diddorol hefyd gan 

Liferwr Christopher Down a gynigiodd helpu 

Adam Davies, enillydd Gwobr Airbus. Roedd 

Christopher, sy'n byw yn Ffrainc ac sydd â 

phrofiad busnes helaeth, yn gallu cynnig 

persbectif newydd i Adam i'w helpu i 

ganolbwyntio ei 'amcanion’. Ychwanegodd 

Christopher "Mae'r ddau ohonom yn dysgu - felly 

mwy o'r mentora hwn os gwelwch yn dda. Mae'n 

dda iawn bod mewn cysylltiad â'r hyn y mae pobl 
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ifanc o oedran gweithio yn ei ystyried yn       

bwysig ". 

Diolch hefyd i Simon Holt, John Charles a Geoff 

Hughes sydd i gyd wedi rhoi rhywfaint o help i 

Steve Talbot. Mae Josh Williams wedi mynegi ei 

ddiolch i Agnes Xavier-Phillips am ei 

mewnwelediad a'i harweiniad. Mae Peter 

Coleman a Keith Shankland wedi helpu Gareth 

Oni welir y protocol newydd, yn anffodus gellir 

gadael cyfraniadau allan er mwyn bodloni 

terfynau amser cyhoeddi 

Davies a Sian Price. Mae David Williams wedi ei 

chael hi'n ddefnyddiol 'datblygu pwyntiau 

gweithredu' gyda Stuart Castledine ac mae Andy 

Carson-Stevens wedi helpu Bethan Keenan. 

Cysylltwch â'r Clerc am fwy o fanylion os hoffech 

ddod yn Fentor WLCoW i un o'n Henillwyr 

Gwobrau yn y YPC. 

LLYWYDD CYMDEITHAS DDYSGEDIG 

CYMRU YN DOD YN LIFERWR 

ANRHYDEDDUS 0 WLCOW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yn dilyn cymeradwyaeth y Llys,  rydym wrth ein 

bodd bod yr Athro Thomas, Llywydd Cymdeithas 

Ddysgedig Cymru wedi derbyn y gwahoddiad i 

fod yn Liferwr Anrhydeddus. Mewn cyfarfod a 

drefnwyd gan ein Trysorydd Philip Kitchen, 

cyflwynwyd Tystysgrif Liferwr Anrhydeddus 

WLCoW iddo.   

ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYSYLLTIADAU 

CYHOEDDUS 

BWLETIN URDD LIFRAI CYMRU 

Er mwyn cynnal llwyddiant y bwletin 
cytunwyd ar brotocol newydd sy'n 

llywodraethu cyfraniad golygyddol.  Gellir gweld 
hwn o'r wefan (adran yr Aelodau) a bydd yn helpu 
i wneud yr holl broses o olygu, paratoi a 
dosbarthu yn fwy effeithiol.  Os na ddilynir y  
protocolau newydd, yn anffodus gellid gadael 
cyfraniadau allan er mwyn bodloni terfynau 
amser cyhoeddi. 

Y TÎM CYMRAEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWEFAN 

Yn ogystal â’r Bwletin, mae’r 

wefan wedi datblygu’n 

ffynhonnell bwysig o 

wybodaeth. Er enghraifft, mae 

wedi helpu'n fawr i hyrwyddo'r 

digwyddiad Ocsiwn Celf 

ddiweddar.  Mae'r Wefan hefyd 

wedi lansio Gwobr Cyflawniad 

Aur mawreddog y  Cwmni     

gyda ffurflen gais ar-lein 

Crëwyd adran newydd ar 

Ddigwyddiadau Cwmni  yn yr 

Ardal Aelodau lle mae'r holl 

ddigwyddiadau a Hysbysiadau 

Galw yn cael eu storio. Gallwch 

lawrlwytho'r ffurflenni a chael 

manylion talu. 

ADRODDIAD CYFUNOL 

CYFRYNGAU 

CYMDEITHASOL A’R 

WEFAN 

Mae'r adroddiad hwn hefyd ar gael yn Ardal 

Aelodau'r wefan, yn cwmpasu'r cyfnod o fis 

 

Bydd mabwysiadu protocolau 

newydd y Bwletin hefyd yn rhoi 

digon o amser i'n Tîm Cymreig  
ddarparu y gwasanaeth 

prawfddarllen rhagorol o’r 

bwletin a gyfieithwyd y maent yn 

ymgymryd ag ef ar hyn o bryd.  Er 

mwyn gwella parhad, cytunwyd 

mai dim ond un aelod o’r Tîm fydd 

yn ymgymryd â'r cyfieithiad. 

Rydym yn falch bod y 

Cynorthwyydd Llys,  Karen Jones 

wedi cytuno i gefnogi a bydd 

Eurwen Hulmston yn darparu'r 

prawf-ddarllen terfynol.   
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Ionawr i fis Medi 2021 ac mae'r data a gasglwyd 

yn dangos ein bod yn symud i'r cyfeiriad cywir. 

Byddem yn annog Aelodau i ymweld â'n 

llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a rhoi 

sylwadau ar negeseuon a rhannu gyda'u 

cysylltiadau eu hunain i godi proffil Y Cwmni. 

 

DIGWYDDIADAU SYDD I DDOD  

Darlith Athenaeum & 19  Tachwedd 2021 

Carolau a Chinio Adfent Eglwys 

Gadeiriol Llanelwy – 28  Tachwedd 

2021 

Carolau yn eglwys Sant Ioan y 

Bedyddwyr gyda'r Côr Meibion Parc yr 

Arfau Caerdydd  ac yna Cinio yng 

Nghlwb Caerdydd a'r Sir -  14eg  

Rhagfyr 

Cinio Gwobrwyo ar 14eg  Ionawr 2022 

 

GWOBR YSGOLORIAETH DEITHIO 
NEWYDDIADURAETH RYAN LESTON 
 
Roedd Gwobr Ysgoloriaeth Teithio 

Newyddiaduraeth Ryan Leston yn caniatáu iddo 

ymweld â Gŵyl Ffilm Fenis – cynllun yr oedd wedi 

bod yn ei roi ar waith am y deng mlynedd 

diwethaf. Defnyddiodd Ryan y fwrsariaeth ar 

gyfer ffioedd achredu yn ogystal â thalu am 

gostau hedfan ac arhosiad o bythefnos mewn 

fflat ar y promenâd Zattere. Dim ond taith fer ar 

gwch i ffwrdd o’r Lido oedd hon – safle'r ŵyl ei 

hun – a chaniatáu i Ryan dreulio cymaint o amser 

â phosibl yn yr ŵyl, tra hefyd yn gallu mynd yn ôl 

yn gyflym i'w fflat i ffeilio erthyglau ac 

adolygiadau. 

Mae Gŵyl Ffilm Fenis yn un o'r rhai hynaf yn y 

byd - sydd bellach yn ei 78ain  flwyddyn. Mae'n 

denu amrywiaeth enfawr o wneuthurwyr 

ffilmiau, actorion ac aelodau rhestrau A,  wrth i 

stiwdios arddangos eu ffilmiau indie gorau yn y 

gystadleuaeth a lansio eu teitlau prif ffrwd gorau 

ochr yn ochr â nhw. Roedd eleni'n arbennig o 

wych, gan gynnal perfformiadau cyntaf y byd ar  

ffilmiau e.e.  Dune - Dennis Villeneuve a The Last 

Duel gan Ridley Scott. 

Cast Dune yn ymddangos ar y carped coch yn 

Venezia 78 – Gŵyl Ffilm Fenis 2021. 

Yn ogystal ag adrodd o'r digwyddiad a gweithio i 

wella ei broffil fel beirniad ffilm, roedd Ryan am 

gael cipolwg ar sut mae blynyddoedd y pandemig 

wedi effeithio ar amrywiaeth yn Hollywood. Mae 

ei draethawd hir ar y pwnc hwn wedi ei arwain i 

gyfweld â nifer o leisiau pwysig yn yr Oscars eleni, 

ond roedd Ryan am siarad â nifer o ffigurau 

allweddol a fyddai'n ymddangos yn Fenis – fel y 

cyfarwyddwyr Jane Campion a Maggie 

Gyllenhaal. 

Roedd mynychu'r ŵyl ffilm yn galluogi Ryan i 

fynychu cynadleddau'r wasg a digwyddiadau 

unigryw lle'r oedd yn gallu cael yr atebion yr oedd 

eu hangen arno. 

"Fyddwn i byth wedi mynd i Fenis oni bai am 

Wobr Ysgoloriaeth Teithio Newyddiaduraeth," 

meddai. "Mae ar fy rhestr o wyliau ffilm yr wyf 

bob amser am eu mynychu ond ni alles erioed 

fforddio - ond mewn gwirionedd mae mynd yno 

wedi agor cymaint o gyfleoedd." 

 

Yn aros am y sgrinio cyntaf i'r wasg o Sundown 

gyda Tim Roth. 
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Ar wahân i gyfweliadau a chynadleddau i'r wasg, 

roedd Ryan hefyd yn gallu gwylio catalog o 

ffilmiau sydd ar y gweill - dros ugain i gyd. Roedd 

y rhain yn cynnwys Dune, The Last Duel,  Spencer, 

Neithiwr yn Soho a Halloween Kills ymhlith eraill. 

Roedd hyn ynddo'i hun yn agor cyfleoedd i Ryan 

ysgrifennu'n feirniadol, gan gynnig ei 

wasanaethau fel beirniad ffilm lawrydd i 

gyhoeddiadau newydd. 

"Roedd bod yno'n help mawr," meddai. "Mae 

bod yno pan mae golygyddion angen rhywun yn 

hwb enfawr i ohebydd neu feirniad ffilm. Drwy 

fod yn y lle iawn ar yr adeg iawn, roeddwn yn 

gallu sicrhau gwaith gyda The Telegraph, NME ac 

IGN – cyhoeddiadau rwyf wedi bod eisiau 

gweithio gyda nhw ers tro. Y rhan orau? Maen 

nhw nawr yn gwybod fy mod i'n ddibynadwy, ac 

rydw i wedi sicrhau sawl comisiwn ers yr ŵyl." 

Helpodd y Wobr Ysgoloriaeth Teithio 

Newyddiaduraeth  i Ryan ddatblygu ei yrfa drwy 

gynnig ei wasanaethau yn un o'r gwyliau ffilm 

fwyaf ar galendr y diwydiant. Roedd nid yn unig 

yn hyrwyddo ei ymchwil ei hun ond hefyd yn 

gwella ei yrfa drwy ennill gwaith gyda nifer o brif 

siopau, a llunio portffolio gwych o'r digwyddiad 

yn unig. 

CYFARCHION PEN-BLWYDD ANNISGWYL  Y 

MEISTR  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
Nid yn aml y mae enwogion rhyngwladol  

 

Hollywood  yn cyflwyno blodau i chi ar eich pen-

blwydd! 

Michael Sheen, ar ôl diolch yn ffurfiol i'r  Meistr 

am y wobr Cyflawniad Eithriadol cafodd   y Meistr  

ei synnu gydag anrheg fach ganddo  -  blodau i 

nodi mai'r diwrnod hwn  oedd achlysur ei  phen-

blwydd hefyd. Roedd y Meistr  wrth ei bodd! 

Y PARCH PAUL BIGMORE A OROESODD 

COVID YN CYHOEDDI LLYFR EMYNAU I 

YSBRYDOLI ERAILL 

 

 

 

 

 

 

 

Lansiodd y Liferwr Paul Bigmore  sy’n Gaplan i 

Uchel Siryf Morgannwg Ganol, Jeff Edwards MBE 

OStJ JP DL, ei bedwerydd llyfr emynau 

"Reflections on a Journey"  yn Eglwys Blwyf y 

Santes Fair yn Aberafan, Port Talbot ddydd Sul 

24ain o  Hydref 2021.  Cymerodd Y Parchedig Dr 

Barry Morgan, Cyn Archesgob Cymru Liferwr 

Anrhydeddus a’r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd 

Williams o Osytermouth ran yn y lansiad a 

rhoddodd y fendith. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Y Meistr yn llongyfarch y Parchedig  Paul Bigmore 

Cliciwch yma am fanylion llawn  
https://www.churchinwales.org.uk/en/news- 
 
 
 

 

 

 

https://www.churchinwales.org.uk/en/news-
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DIWEDDARIAD CORFFORAETH DINAS 

LLUNDAIN 

Mynychodd Yr Uwch Gynorthwyydd Llys, Agnes 
Xavier- Phillips,  gyfarfod  diogel yn  gymdeithasol 
o'r Neuadd Gyffredin yn Neuadd y Dref Llundain ar 
29ain o  Fedi ar gyfer Ethol  Cyfreithiwr PM 
Vincent Keaveny  fel yr Arglwydd Faer Darpar a'r 
Henaduriaid  Aeliaswn Gowan a Nicholas Lyons  
fel Uchel Siryfion Dinas Llundain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Darpar Arglwydd Faer, y Cyfreithiwr 
Vincent Keaveny 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ynys Burgh 

 

 

 

 

 
 
 

Siryfion Dinas Llundain: Yr Henadur Alison 

Gowman a’r Henadur  Nicholas Lyons 

 

CYSYLLTIAD Â LIFRAU LLUNDAIN 

Arddangosfa Gelf y  Peintwyr 

 

Cafodd yr Uwch Warden, Stuart Castledine a'i 

wraig Christine y pleser o gynrychioli ein Meistr 

mewn Derbyniad a Golygfa Breifat o’r 31ain 

Arddangosfa Gelf Cymdeithas y Celfyddydau 

Addurnol a Cain y Peintwyr yn y Ddinas 2021 yn 

Neuadd y Peintwyr ddydd Mawrth, 5ed o Hydref 

2021. 

Digwyddiadau   Lifrai a Theithiau Meistri Lifrai 

Llundain 

Mynychodd y r Uwch Gymhorthydd Llys Agnes 

Xavier- Phillips  a'i gŵr Nigel Phillips gwibdaith 

Meistr y Furniture Makers  i  Ynys Burgh, Dyfnaint 

ac ymhlith llawer o ddigwyddiadau cafwyd cinio 

Agatha Christie  ar thema llofruddiaeth ddirgel ac 

ymweliad â Distyllfa Gin. 

 

 

 

 

 

Ynys Burgh 

Distyllfa Jin Plymouth 

Dechreuodd gwibdaith Meistr  Liferi'r 

Cyflafareddwyr yn Llundain gyda chinio moethus  

yn y Clwb Teithwyr, Pall Mall, ymweliad ag Abaty 

San Steffan ac Amgueddfa'r Ardd. 
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Cinio yn y Clwb Teithwyr 

Gwledd Gosod Gwneuthurwyr Dodrefn yn y 

Mansion House 

 Mynychodd yr Uwch Gynorthwyydd Llys  ginio 

hefyd yn Neuadd Pewterers gyda Liferi  

Chyfreithwyr a Pewterers, yn Neuadd Cutlers gyda'r 

Cyflafareddwyr a Gwledd Gosod y Gwneuthurwyr 

Dodrefn y Mansion House. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roedd y rhain i gyd yn ddigwyddiadau difyr iawn 

sy'n cynnig cyfle i gwrdd â Swyddogion a Liferwyr 

cwmnïau Iau eraill Llundain a chodi 

ymwybyddiaeth o WLCOW. 

LLONGYFARCHIADAU I RIENI BALCH Y 

CYNORTHWYYDD LLYS ANDY CARSON- 

STEVENS A LAURA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gwnaeth Isabelle Lowri Carson-Stevens 

ymddangosiad cynnar am 0014. Dydd Gwener 

24ain o  Fedi.  Laura yn gwneud yn dda ac mae ei 

merch Maddie yn gyffrous iawn. 

RHOI DIM OND RHOI 

Mae WLCoW yn falch o dderbyn rhoddion drwy 

JUST GIVING ar y wefan – Cliciwch y botwm 

"Cyfrannu" ar y bar dewislenni. 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’r Bwletin 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. 

CYNHALIWYD CYFRES TWELFTH INOUR 

"TALKING HEADS" AR22  MEDI 2021 

LAURA DAVIES A STEPHEN RICHARDS YN 

SGWRSIO 

(Nid yw’r adran yma yn cael ei chyfieithu) 

 

 

 

 

 

 

 

Liverymen were treated to an excellent 
conversation between two impressive and 
articulate Liverymen - Laura Davies (clothed 
2021) and Stephen Richards (clothed 2018) - 
over Zoom on 22nd September 2021.  
The two who, have never met face to face, 
treated us to a well planned discussion.  
Laura won a Company Innovation Travel 
Scholarship in 2016 when she was studying at 
the University of Glamorgan. She was working 
for the Welsh Whisky Company at the Penderyn 
distillery. She used the money to visit Madeira to 
understand the process of wine production there 
and, in particular, learn about the Oak barrels 
which Penderyn use to mature their whisky. 
Since the award Laura has had two children, but 
still works with the Welsh Whisky Company 
where most recently she has been the Distillery 

Amgueddfa'r Ardd 
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Manager but on the day of the talking heads 
conversation was made responsible for all of the 
distilleries in the WWC – two - Hirwaun and 
Llandudno – currently operational and third -
Swansea due to open shortly. Laura is currently 
on the Awards Committee of the WLCoW  
Stephen is immensely proud of his Welsh 
heritage, having been born in Betws in 
Carmarthenshire. After studying Politics at 
Aberystwyth University he joined the Nat West 
graduate training scheme but in 1984, after 4 
year in the profession of banker, decided that it 
wasn’t the career he wanted and decided to 
change track and train to become a nurse at the 
School of Nursing attached to the Radcliffe 
Infirmary in Oxford. This qualification formed the 
foundation for his eventual career which initially 
included front line nursing roles followed by a 
move into management where he led a team of 
hospital Macmillan care nurses. He joined 
Macmillan Nurses as a director in 1997 and 
worked there until 2016 when he became the 
CEO of the Solving Kids Cancer charity, from 
which position he retired in 2020. He now works 
as a management consultant to third sector 
organisation and is involved with an innovative 
start up in Cardiff which is using virtual 
technology to help children cope with potentially 
traumatic procedures. Cardiff has been living in 
London with his wife and has a 28 year old 
daughter. Stephen is on the WLCoW Charitable 
Events Committee  
Both Laura and Stephen express a desire to give 
back and help young people on their career 
ladder as their key reason for joining WLCoW. 
Stephen has joined the London sub committee 
and hopes to become involved in activities in 
London particularly.  
Both have recently been nominated to become 

Court Assistants and we look forward to their 

wise counsel and experience in helping to steer 

the Company in its journey post lockdown. 

©WLCoW 

 

 

 

 

 

 


