
Canolfan Gymraeg
Saith Seren - Ebrill

Roedden ni rhan o’r ‘Llwybr Cwrw Go Iawn Dyffryn
Dyfrdwy’, ynghyd â nifer o leoliadau eraill. Agoron ni
am frecwast am 9 a buon ni’n brysur trwy’r dydd, gy-
da llond bws o yfwyr cwrw go iawn brwdfrydig yn
cyrraedd pob hanner awr.

I ddathlu bod blwyddyn wedi mynd heibio ers i
Saith Seren cael ei hachub, penderfynwyd cynhyr-
chu fidio a’i roi ar YouTube er mwyn nodi’r ach-
lysur, ac i ddiolch i’r rhai sydd wedi ein cefnogi.
Mae’n adrodd hanes y ganolfan o’r dechrau, i gy-
feiliant Dafydd Iwan yn canu’n ysbrydoledig

‘Yma o Hyd’. Cofiwch ei wylio!

Cawsom noson arbennig o
dda yn nghwmni Huw M
(uchod) a’r band lleol

‘Gogs’ (chwith). Braf oedd
gweld cymaint o bobl ifanc
yn y gynulleidfa.

Daeth y comediwr Ei-
lir Jones (ar y dde) i’n
difyrru a chawson ni
lond bol o chwerthin!



Canolfan Gymraeg
Saith Seren - Mai

Cynhaliwyd noson arbennig o adloniant cerddorol
gan Clwb DAW (Dysgwyr Ardal Wrecsam) yn
arddull ‘Michael Jackson’

Dyma tîm buddugol cwis mis Mai o dan arweiniad
capten y tîm, Lyn Gwyn

Llongyfarchiadau
mawr i’r Cynghory-
dd Arfon Jones, un o
gefnogwyr mwyaf
brwd Saith Seren, ar
gael ei ethol fel
Comisynydd yr Hed-
dlu ar gyfer Gogledd
Cymru. Dyma Arfon
gyda’i wraig Gwen-
fair ac un o’i ferched,
Esyllt

Daeth Alistair James, Bry-
thon Shag, a Candellas i gyn-
nal gigiau Cymraeg
llwyddiannus yn ystod mis

Cawsom sgwrs ddifyr iawn
yng nghwmni’r sylwebwyr
pêl-droed, Malcolm Allen a
Nic Parry. Trefnwyd y no-
son mewn cydweithrediad â
3C Yr Wyddgrug.



Canolfan Gymraeg
Saith Seren - Mehefin

Daeth Dafydd Iwan ac Ar Log yn ôl i’n gweld yn Saith Seren ar ddi-
wedd Mehefin. Roedd hi’n noson fythgofiadwy a’r ganolfan dan ei sang.

Mae cyfres o
luniau newydd
i’w gweld ar y
waliau yn Saith
Seren. Dyma
un Ray Gravell
ac uchod mae
Dafydd Iwan.

Chwith - Tîm cwis buddugol mis Mehefin yn
dathlu! Mae’r cwis misol, sy’n cael ei drefnu ar
y cyd gyda Menter Maelor, yn parhau’n
boblogaidd iawn.

Mair Tomos
Ifans yn ar-
wain y canu yn
ystod noson
arbennig arall
wedi trefnu
gan Glwb Cle-
bran nos Lun.

Bu dathlu mawr
yn ystod taith
llwyddianus tîm
pêl-droed Cymru
yn Ewro 2016.
Dyma Nia, Car-
rie ac Esme, rhai
o’r staff a fu’n
gweithio mor
galed yn ystod
gemau Cymru.


