Canolfan Gymraeg
Saith Seren - Ionawr

Daeth Rhian Morgan ac Aled Sam i berfformio’r
ddrama ‘Dynes a Hanner’. Diolch yn fawr i Einir
Jones am drefnu ar ran Merched y Wawr.

Dyma griw ‘Genod i Ginio’ yn
mwynhau bwffe a sgwrs.

Bu’r grwp gwerin ‘Pentennyn’ yn perfformio ar y
noson i ddathlu ein pen-blwydd yn bedair oed.
Roedd hi’n noson fythgofiadwy gyda’r ganolfan
dan ei sang!

Noson Rasus a drefnwyd gan
Blaid Cymru.
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Canolfan Gymraeg
Saith Seren - Chwefror

Cynhaliwyd noson ‘Llwybr y Llofrudd’
llwyddiannus gan Menter Maelor

Christine Langham a Geraint o Glwb Clebran yn
darllen eu gwaith yn y Noson Meic Agored Llenyddol diwethaf, noson i ddathlu Santes Dwynwen.

Mae bwrdd darts newydd yn
cael llawer o ddefnydd, yn enwedig gan Meilir a Pryderi!

Criw Clebran Nos
Lun Saith Seren yn
cyflwyno siec am £60
i Chris Evans o’r
Clawdd. Diolch yn
fawr iddyn nhw!

Daeth Brythoshag i roi perfformiad gwych yn ystod y mis
Llongyfarchiadau i Phil Phillips
a Ieu Rhos am ennill cwis y mis
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Mis Mawrth - Dathlu
Dydd Gwyl Ddewi

Perfformiodd Calon / Blue Genes, sef Kay,
Megan a Stephen Lee fel rhan o’r dathliad.

Daeth Tommo Radio Cymru i’r ganolfan i ddarlledu ei raglen ar Ddydd
Gwyl Dewi. Dyma fo gyda Sioned o
Fenter Maelor.

Bu Carrie a Nia yn
gweini cawl hyfryd i gynhesu’r
rhai bu’n cerdded
ar yr orymdaith, a
oedd yn mynd
heibio Saith Seren.
Daeth grwp hwyliog a thalentog ‘Traedmoch
Môn’ atom ar ddiwedd yr wythnos i chwarae
eu cymysgedd o ganeuon gwerin Cymraeg a
Gwyddelig.
Er na lwyddon ni i ennill
pencampwriaeth y chwe
gwlad eleni, bu sawl prynhawn gwefreiddiol wrth
gefnogi’r tîm rygbi cenedlaethol a chanu ‘Sospan
Fach’ a ‘Chalon Lân’.
Daeth sylw cenedlaethol i’n baneri ar ôl i Gyngor Wrecsam fethu dod i benderfyniad ar ein
cais i’w cadw nhw, o fewn yr wyth wythnos
sy’n orfodol. Bu’n rhaid i’r mater fynd ymlaen
i’r Cynulliad, er mawr syndod i’r mwyafrif
llethol sydd yn falch iawn o’u gweld.
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