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NEGES Y MEISTR 

 

 
Fel y gwelwch yn y Bwletin hwn, mae gwaith y 
Cwmni'n parhau – mae dwy Wobr eisoes 
wedi'u gwneud, mae'r Pwyllgor Gwobrau'n 
gweithio'n galed i ddod o hyd i enillwyr mwy 
teilwng a chafwyd dau yn dod at ei gilydd – un yn 
Llundain ac un yn Abertawe. Gobeithiaf eich 
bod yn edrych yn rheolaidd ar wefan ragorol y 
Cwmni www.liverycompanywales.cymru sy'n
 dod â newyddion, digwyddiadau diweddar  a 
gweithgareddau sydd ar y gweill. Ers y dyddiad cau 
ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r copi hwn o'r 
Bwletin, mae penwythnos y Meistr yn 
Coventry wedi digwydd gyda dros 50 o bobl yn 
mynychu'r Wledd ar ddydd Sadwrn, Mehefin 11eg , 
2022 yn Neuadd y Dref y Santes Fair sydd newydd 
ei hadfer – arwydd bod Liferwyr o bob rhan o'r 
wlad yn awyddus i ddod yn ôl at ei gilydd a 
mwynhau cymrodoriaeth gyda'i gilydd. 
Mae digwyddiadau newydd yn cael eu 
hychwanegu drwy'r amser i’r rhaglen - yn 
arbennig, ychwanegwch at eich dyddiaduron,  barti  
 
 
 
 
 

gardd yr haf i'w gynnal ar y lawnt croce yn Llys 
Fictoraidd Insole yn Llandaf ar 14 Awst 2022 a'r 
penwythnos yn Llangollen yn cael ei drefnu gan 
Bwyllgor Gogledd Cymru ar gyfer Medi 30ain i Hydref 
2il 2022. 

 
Dylech i gyd fod wedi gweld o lythyr y Meistr ym 
mis Mehefin, y newyddion cyffrous ein bod wedi 
cael cais i enwebu Person Cymraeg ar gyfer 
Ysgoloriaeth Mansion House gwerth £10,000. 
Gofynnwyd i chi roi cyhoeddusrwydd i hyn i 
unrhyw un yr oeddech yn ei adnabod a allai fod â 
diddordeb mewn gwneud cais am y Wobr neu a 
allai fod mewn cysylltiad â darpar dderbynwyr. 
Ymddangosodd y manylion llawn ar wefan y 
Cwmni a'r dyddiad cau yw 30 Mehefin 2022! 

 
Mae angen gwirfoddolwyr newydd ar Bwyllgorau'r 
Cwmni yn barhaus i helpu gyda'u gwaith, felly os 
oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan a 
helpu'r Cwmni i gyflawni ei amcan o hyrwyddo 
addysg, gwyddoniaeth a'r celfyddydau cain yng 
Nghymru, cysylltwch â ni. Gallwch fynychu ychydig 
o gyfarfodydd, a  mae'r rhan fwyaf ohonynt yn 
cael eu cynnal yn rhithwir dros Zoom, i weld beth 
sy'n gysylltiedig ac yna dewis pa bwyllgor i ymuno 
ag ef. 

 

Dymuniadau gorau am haf hyfryd. 
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http://www.liverycompanywales.cymru/


Cyfarfu liverymen a'r gwesteion i 
 
 
 
 
Adeilad Walkie Talkie wedi'i 

Cyfarfu L i f e r w y r  a gwesteion i gerdded o amgylch Gerddi Sky yn adeilad 
Walkie Talkie yn Ninas Llundain ddydd Mercher, Mai 18fed  ac yna mwynhawyd 
swper cynnar yn y Chef’s Table yn Brasserie Darwin. Trefnwyd y digwyddiad gan  
grŵp  Llundain sydd newydd ei ail-ffurfio a reolir gan gyd-gadeiryddion, Stephen 
Richards a Kim Insley. 

 
Adeilad Walkie 
Talkie wedi'i gymryd 
o Bont Llundain 

Roeddem yn falch iawn o gael y Meistr a Christine 
yn ymuno â ni yn ogystal â thri chyn-Feistr, Kathy 
Seddon, Gillian Davies a Sarah Cockbill. 

GRŴP L LUNDAIN 
 

Digwyddiad Cerdded Llundain 

 

Liferwyr a gwesteion wrth y Chef’s Table 

 

Mwynhaodd pob un ohonom y golygfeydd o'r 35ain a'r 36ain llawr, ac roedd y Meistr yn fedrus wrth 
bwyntio gwahanol olygfeydd o Lundain! Isod mae rhai o'r lluniau niferus a dynnwyd yn ystod ein taith 
gerdded o amgylch Gerddi Sky. 
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Y Meistr, Gillian a Christine yn edrych ar yr 
olygfa i'r dwyrain o Gerddi Sky 

. 
Allwch chi weld 
Pont y Tŵr? (Allwn ni 
ddim, ond maen 
nhw'n gallu – mae o 
O dan braich Stuart) 

Kathy gyda'r 
Shard y tu ôl iddi 

Golygfeydd         
Gorllewin 

 

Y Meistr, Stuart, gyda 
Steve & Kim – Cyd-
Gadeiryddion Grŵp 
Llundain 
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GWOBRAU WLCoW 2022 
 

Artist Ifanc talentog yn ennill Gwobr Datblygu Jiwbilî Arian WLCoW 

 

Ddydd Gwener Mai 23, 2022, cafodd y Meistr, 
ynghyd â'r Cyn-Feistr yr Athro Gillian Davies ac 
aelodau o’r Cwmni Liferi sy'n byw yn Abertawe 
a De Orllewin Cymru, y pleser o gyflwyno 
Gwobr Datblygu'r Jiwbilî Arian 2021/22 i 
Tomos Sparnon, arlunydd a cherflunydd sy'n 
gyn-fyfyriwr o Goleg Celf Abertawe, y mae'n 
cynnal cysylltiadau agos â hwy. 
Ac erthygl lawn - cliciwch y ddolen 
isod 300522-tomos-sparnon-silver-
jubilee- enillydd-gwobr-datblygu-
2022.pdf (liverycompanywales.cymru) 

 

Fergus Harris - Ysgoloriaeth Teithio Ad-Hoc 
Enillydd Gwobr 2022 

 

Adam Hart - Enillydd Gwobr Ysgoloriaeth T ravel 
2022 – y Great Escape 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am erthygl lawn - cliciwch ar y linc isod 
Microsoft Word - Gwobr Ysgoloriaeth Teithio Ad Hoc 
WLCoW-1.docx (liverycompanywales.cymru) 
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622- 

 

 Enillydd Gwobr Conservatoire Iau 
Carys Underwood 2021 

 
 

Am erthygl lawn cliciwch ar y ddolen 
isod 310522-adam-hart-erthygl-v2.pdf 
(liverycompanywales.cymru) 

 
 

 

Dyfarnwyd £500 i Carys Underwood o'r Gronfa Jiwbilî 
Arian yn 2021 i helpu tuag at brynu glockenspiel a bydd 
hi'n defnyddio'r offeryn ar ôl diwedd y tymor i chwarae 
yn y gerddorfa ar gyfer y sioe gerdd "Annie" mewn 
cynhyrchiad ysgol yn Sir Benfro. 

 
 
 

 

https://liverycompanywales.cymru/downloads/300522-tomos-sparnon-silver-jubilee-development-award-winner-2022.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/300522-tomos-sparnon-silver-jubilee-development-award-winner-2022.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/300522-tomos-sparnon-silver-jubilee-development-award-winner-2022.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/300522-tomos-sparnon-silver-jubilee-development-award-winner-2022.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/300522-tomos-sparnon-silver-jubilee-development-award-winner-2022.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-ad-hoc-travel.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-ad-hoc-travel.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-ad-hoc-travel.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-ad-hoc-travel.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-ad-hoc-travel.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-ad-hoc-travel.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/310522-adam-hart-article-v2.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/310522-adam-hart-article-v2.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/310522-adam-hart-article-v2.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/310522-adam-hart-article-v2.pdf
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Enillwyr Gwobrau Gwelliannau Llythrennedd 2022 

 

Nicola Milner  Blue Parsley  Courtney Harries 
 

 

  
 
 

 
 Seremoni Wobrwyo Heddlu De Cymru 

Am fanylion llawn cliciwch ar y ddolen 
isod 
Gwobrau Gwella Llythrennedd WLCOW 
2021 3 (liverycompanywales.cymru) 

 
 

 
Cyflwynodd y Meistr Wobr Dysgwr y Flwyddyn i'r Cwnstabl 
Leanne Taylor yng Ngwobrau Heddlu De Cymru yn Neuadd 
Brangwyn, Abertawe ar 9 Mehefin 2022. Ymunodd Leanne â'r 
heddlu fel ail yrfa yn 2019, ar ôl cael gyrfa yn y diwydiant cyllid 
yn y gorffennol. Mae hi'n astudio, yn rhan amser, ar gyfer gradd 
MA Cyfiawnder Troseddol a Phlismona ym Mhrifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant. Roedd Yr Uwch Gynorthwy-ydd Llys Henry 
Gilbert yn bresennol gyda'r Meistr 

 
 
 
 
 
 

Gwobrau Prentisiaid Coleg Gwent 
 

Cyflwynodd y Meistr a'r Lifewr Keith 
Shankland, Wobrau i 8 Prentis yn astudio 
yn Coleg Gwent yng Ngwesty'r Parkway, 
Cwmbran ddydd Iau 16 Mehefin 2022. 
Rhoddwyd y Gwobrau, a ariannwyd ar y 
cyd gan Gwmni Haberdashers, i'r 
prentisiaid gorau o 7 cwrs yn y coleg yn 
ogystal â Prentis gorau’r  flwyddyn. Am 
fanylion llawn clicio ar y ddolen isod 
Gwobr-prentis 170622.pdf 
(liverycompanywales.cymru) 

 
 

https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-literacy-improvement-award.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/240622-literacy-improvement-award.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/170622-apprentice-award.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/170622-apprentice-award.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/170622-apprentice-award.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/170622-apprentice-award.pdf
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DIWRNOD YMGYSYLLTU Â'R GYMUNED - HMS CAMBRIA 
 
 

 
Ddydd Mercher  Mai 4ydd, cynrychiolodd y Warden 
Iau Agnes Xavier- Phillips JP DL y Cwmni yn 
Nigwyddiad Ymgysylltu Cymunedol HMS Cambria 

 
Am erthyglau llawn cliciwch ar y ddolen 
isod Blank 22 
(liverycompanywales.cymru) 

 
 
 

 

CAIS GAN GADEIRYDD Y PWYLLGOR DIGWYDDIADAU 
ELUSENNOL 

 
 

 

AMSER I DROI ALLAN EICH ATIG NEU GAREJ 
 

Rydym yn derbyn rhoddion ar gyfer yr arwerthiant celf nesaf a gynhelir ar ddydd Gwener Medi 23ain 
2022 yng Nghanolfan Sbectwm, Fairwater, Caerdydd. Unrhyw luniau, ffigurau, cerfluniau neu wydr 
toredig yn cael eu hystyried. Bydd yr elw'n mynd i Ymddiriedolaeth Elusennol Cwmni Lifrai Cymru.

https://liverycompanywales.cymru/downloads/120522-hms-cambria-community-engagement-day.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/120522-hms-cambria-community-engagement-day.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/120522-hms-cambria-community-engagement-day.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/120522-hms-cambria-community-engagement-day.pdf
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PENWYTHNOS I FFWRDD Y MEISTR 
 

 
Ymunodd Liferwyr a'u gwesteion â Master Stuart Castledine a'i wraig Christine am benwythnos i 
ffwrdd yn Coventry, Dinas Diwylliant Ewrop 2021. Amlygodd y rhaglen hanes a phensaernïaeth 
ganoloesol Coventry yn ogystal â'i rôl ddiwydiannol newidiol yn y cyfnod ar ôl y rhyfel. Roedd gan y 
daith arwyddocâd arbennig i'r Meistr gan mai Coventry yw ei gartref bachgendod ac roedd ei frawd, 
ei chwaer a'i gefnder yn gallu ymuno â nhw am y penwythnos. 

 
 

Lleolodd y grŵp ei hun yng nghanol Canol y Ddinas yng ngwesty eiconig y Telegraph. Aeth y noson 
gyntaf â ni ar draws y stryd i'r Bar Nineteen58 yn Theatr Belgrade lle mwynhaodd y grŵp swper bwffe, 
cyflwyniad ar hanes Coventry ac adloniant o gerddoriaeth a barddoniaeth. 

 

 
Fore Sadwrn, aeth y  Liferwyr ar daith gerdded helaeth gyda'r T y w y s y d d  Bathodyn Glas 
Roger Bailey. Rhannodd Victor Keene MBE, Cyn Gadeirydd Elusennau Eglwys Coventry (Trefol), hanes 
yr elusendai a sut maent wedi parhau i ehangu a darparu tai i'r rhai mewn caledi ariannol dros y 
canrifoedd. 
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Y DIWEDDARAF AM Y PWYLLGOR CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS 

Roedd y daith hefyd yn cynnwys Eglwys y Bedyddwyr Sant Ioan a'r Eglwysi Cadeiriol Coventry, Hen a 
Newydd, a oedd yn enwog am ei phensaernïaeth a'i ffenestri gwydr lliw a symbol o ddadeni o'r Ail 
Ryfel Byd a oedd yn uchafbwynt y daith i lawer. 

 

 
Ar ôl torri am ginio, cafodd Liferwyr gyfle i ymweld ag Oriel Gelf ac Amgueddfa Herbert ar eu pennau 
eu hunain ac yna casglu'n ddiweddarach am daith o amgylch Amgueddfa Drafnidiaeth Coventry. 

 

Nos Sadwrn, casglodd Liferwyr a'u gwesteion ar gyfer derbyniad 
diodydd a gwledd ffurfiol yn Neuadd y Santes Fair, adeilad 
rhestredig Gradd I yn Chwarter y Gadeirlan sy'n dyddio o 1343. 
Cefnogodd Robert Hall, dyn busnes adnabyddus yn Coventry a 
cefnder y Meistr, y digwyddiad gyda nifer o westeion. Yr Uwch 
Warden John Charles oedd y Meistr y Seremonïau yn y Wledd. 
Croesawyd y rhai a oedd yn bresennol gan Michael Hammon, cyn 
Arglwydd Faer Coventry ac ar ôl cinio, croesawodd y Warden Iau 
Agnes Xavier- Phillips a rhoddodd y tost i holl westeion Cwmni 
Liferi Cymru. Dilynwyd hyn gan Ronald Robinson Meistr o City of 
Coventry Guild of Freemen a gynhigiodd dost i Gwmni 
Anrhydeddus Lifrai Cymru. Ymatebodd Robert Pargetter i'r tost cyn 
Meistr Stuart Castledine ddirwyn y noson i ben. 

 

Fore Sul cafodd y Liferwyr yr opsiwn o fynychu gwasanaethau yn un o eglwysi hanesyddol Coventry 
gyda chinio dydd Sul yn dilyn ym mwyty'r Metropolis. Yn ogystal â digwyddiadau a drefnwyd dros y 
penwythnos, roedd Liferwyr a'u gwesteion yn gwerthfawrogi'r cyfle i gyfarfod yn anffurfiol a siarad 
â'i gilydd gan adeiladu ymhellach ar gymrodoriaeth y Cwmni. Roeddent hefyd yn gwerthfawrogi'r 
croeso cynnes a gawsant gan bawb a’u cyfarfu yn Coventry. 

Dyma flas yn unig - am fanylion llawn am benwythnos diddorol, addysgiadol a phleserus y 
Meistr i ffwrdd yn Coventry cliciwch ar y ddolen isod 

Gwag 29 (liverycompanywales.cymru) 

https://liverycompanywales.cymru/downloads/230622-masters-weekend.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/230622-masters-weekend.pdf
https://liverycompanywales.cymru/downloads/230622-masters-weekend.pdf
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CYSYLLTIAD Â LONDON LIVERIES 

T 

CORFFORAETH DINAS LLUNDAIN  
 

 
 

 
Llongyfarchiadau i'r Meistr Stuart Castledine a fydd yn cael ei dderbyn 
fel Rhyddfreiniwr o Ddinas Llundain ar Hydref 11eg yn Ystafell Lys 
Chamberlain yn y Guildhall, Llundain. 

 
 
 

 

CYSYLLTIAD Â CWMNIAU LIFERI LLUNDAIN 
 

Y Meistr a'i Gydwedd Christine yng Nghinio Gosod Cwmni Anrhydeddus y  
Peirianwyr yn Neuadd Merchant Taylors’  

 

 
 
 

Y Meistr yn y llun isod gydag Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth Elusennol, Dyfrig Morgan a 
Charles Slater yng Nghinio Liferi  Paviours yn Neuadd Goldsmith 
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Banquet a'r Cyflafareddwyr 10fed Cinio Siarter Frenhinol yn y Plasty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WLCoW JW ac Liferwry  Cyflafareddwr, Agnes Xavier-Phillips JP DL gyda'r Gwir 
Anrhydeddus yr Arglwydd Faer a'r Arglwyddes Faer, Henadur a Siryf Alison Gowman, cyn- 
Feistr y Cyflafareddwr, Syr Gary Hickinbottom a’r Fonesig Hickinbottom yn y Mansion House. 
Roedd y wledd wych yn ddathliad 10fed Pen-blwydd y Wledd Siarter o Gwmni Anrhydeddus 
y Cyflafareddwyr. I nodi'r achlysur arbennig hwn, y prif siaradwr oedd y Parchedig Richard 
Coles, gynt o fand yr 1980au y Comunards, a oedd yn hynod o ddifyr! 

Gwledd Cwmni Anrhydeddud  Lifrai y Gwneuthuwyr Basged  yng Nghastell Caerdydd 
 

 
Y Meistr Stuart Castledine a’r Cyn- Feistr Dr Kathy Seddon oedd yn 
westeion Roger Harper MBE, Prif Warden Cwmni Liferi y 
Gwneuthurwyr Basgedi a'i Gydwedd Olga Harper, ar achlysur ei 
Gwledd, ar ei penwythnos i ffwrdd, yng Nghastell Caerdydd ddydd 
Iau Mai 12ed. Gwahoddwyd y Meistr i siarad am wreiddiau a gwaith 
WLCoW. Y Barnwr Barry Clark, Llywydd y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth 
Cymru a Lloegr, yn y llun, oedd y Llefarydd Gwadd. 

 
 
 
 
 

 

10fed Cinio Siarter Frenhinol yCwmni Liferi Anrhydeddus yr Arbitrators yn y Mansion House 

  

Gwledd Cwmni Anrhydeddus y Gwneuthurwyr Dodrefn yn y Mansion House 
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GWEFAN 
Mae gwefan y Liferi wedi'i chreu i wasanaethu fel siop 
"un stop" lle cynigir gwybodaeth luosog am WLCoW ac 
Aelodau i bob Liferwr, gan eu galluogi i gael mynediad 
ar unwaith i'r wybodaeth yma, o leoliad canolog, heb 
fod angen iddynt gysylltu â'r Clercod. Rydym yn annog 
pob Liferwr i ddefnyddio'r cyfleuster rhagorol hwn ac 
i'r rhai nad oes ganddynt gyfrinair, cysylltwch â'r Clerc 
neu'r Clerc Cynorthwyol i gael mynediad i ardal 
Cyfrinair Warchodedig yr Aelodau ar y wefan. Diolch o 
flaen llaw am eich cydweithrediad 

 

CYMRODORIAETH CYMDEITHAS DDYSGEDIG 
CYMRU A DDYFARNWYD I'R LIFERWR  

DR LAYLA JADER 
 

 
ADFERIAD BUAN I'N CAPLAN EMERTIS CANON 

ROY DOXSEY 
 

Mae Meistr a Swyddogion y Cwmni yn dymuno 
gwellhad buan i Canon Roy ar ôl ei ddamwain. Ar ôl 
10 wythnos yn yr ysbyty, mae bellach gartref ac yn 
parhau i wneud cynnydd. 

CADW'R DYDDIAD 
Dydd Gwener15fed Gorffennaf 
William Shakespeare Twelfth Night 

 
 

 
 
 
Dydd Sul Awst14eg 

 

Parti Garddi yng 
Nghwrt Insole, 
Llandaf, 
Caerdydd 

 
 

Dydd Llun Awst29ain 

 
Cudham Fete, Caint 

 
 
 

CALENDR AR GYFER 2022-2023 
Os nad ydych wedi derbyn copi o Galendr 
WLCoW , cysylltwch â'r Clerc Cynorthwyol, 
Angela Parry drwy e-bost 
asstclerk@liverycompanywales.cymru neu 
cliciwch ar y ddolen isod 
liverycompanywales.cymru/calendar-
archive-2018- 2022.html 

 
 

RHODDION -  DIM OND RHOI 
Mae'r WLCoW yn falch o dderbyn rhoddion 
trwy JUST GIVING ar y wefan – Cliciwch y 
botwm "Cyfrannu". 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, (Cadeirydd PRC) ac Angela Parry MBE 
(Clerc Cynorthwyol), sy'n llunio ByIG yn 
seiliedig ar gyfraniadau a dderbyniwyd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwyl Awyr Agored yng 
Ngerddi Sophia, Caerdydd 

mailto:asstclerk@liverycompanywales.cymru
mailto:treasurer@liverycompanywales.cymru
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Jiwbilî Platinwm y Frenhines 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

Yn 2022, Ei Mawrhydi Y Frenhines oedd y Frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm ar ôl 
70 mlynedd o wasanaeth. Cymerodd y genedl gyfan ran mewn dathlu yn ystod penwythnos Gŵyl 
Banc estynedig arbennig y Jiwbilî, yr2il i'r 5ed o Fehefin 2022. 

 
Chwaraeodd WLCoW ei ran yn y dathliadau drwy gymryd rhan yn Canopi Gwyrdd y Frenhines, 
menter plannu coed unigryw a grëwyd i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Plannodd WLCoW goeden 
yng Ngogledd Cymru, De Ddwyrain Cymru a De Cymru i gyd o dan arweiniad yr Arglwyddi Raglawiaid 
a dilynwyd pob seremoni gan ginio. 

 

 

HMS HAFREN YNG NGHEI BRITANNIA 
 
 
 

Roedd y Meistr a'i wraig yn falch o ddathlu Jiwbilî 
Platinwm y Frenhines ar fwrdd HMS Hafren yng 
Nghei Llydaw ddydd Gwener 3 Mehefin. Yn ogystal 
â'i swydd ddiogelu pysgodfeydd a chysylltiadau 
diogelwch ar y ffin, defnyddir y llong fel llong 
hyfforddi llywio ac mae Dave, sydd wedi'i gynnwys 
yn y llun, yn swyddog o'r Llynges o UDA ar 
secondiad i'r DU am 12 mis 
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JIWBILÎ PLATINWM - CYNGERDD SPEM IN ALIUM YNG NGHADEIRLAN SANT GWYNLLYW 

 

 

Trefnodd Arglwydd Raglaw Gwent a Liferwr Anrhydeddus o WLCoW, y Brigadydd Robert 
Aitken CBE, gyngerdd gwych i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Daeth côr ad-hoc o 40 o 
gantorion amatur da at ei gilydd i berfformio motet Spem Tallis yn Alium, yn ogystal â nifer o 
weithiau corawl eraill sy'n gysylltiedig ag esgyniad I’r Orsedd a choroniad Ei Mawrhydi, yn 
Eglwys Gadeiriol St Woolos ar 21 Mai. Aeth yr elw o'r cyngerdd hwnnw (a werthwyd allan) i 
Apêl Ukraine y DEC. 

 

 
Roedd wyneb cyfarwydd yn y côr neb arall onf Enillydd Gwobr Llwyfan 
WLCoW 2021 George Haycock. Dywedodd wrth Agnes fod canu yn un 
arall o'i angerdd. 

 
Am fanylion yr erthygl lawn, cliciwch ar y ddolen isod 

200622-platinwm-jiwbilî-cyngerdd.pdf (liverycompanywales.cymru) 

Daeth y Warden Iau Agnes Xavier- Phillips a'i gŵr Nigel i'r cyngerdd ac roeddent yn falch o weld y Cyn 
Feistr Geoff Hughes a Sue a’r Liferwr Fiona Peel. 
 

 
 

 

Gwelwyd wyneb cyfarwydd arall yn y Gwasanaeth Diolchgarwch ar gyfer 
Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn Eglwys Gadeiriol Tt Paul's ddydd Gwener  
Mehefin 3ydd. Neb arall heblaw Enillydd Gwobr Cyflawniad WLCOW 2021 
Dr Sabrina Cohen- Hatton. Mynychodd y cyn-Feistr yr Athro Gillian 
Davies DL y gwasanaeth hefyd. 

 
Agnes Xavier- Phillips Cadeirydd PRC        ©WLCoW 
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