
Vision Support 
 
Croeso i gylchlythur Vision Support. Rydym 
wedi ychwanegu ychydig o hwyl gyda ein 
logo y mis yma gan ei wneyd i edrych fel 
pwdin Nadolig! Fydd y Nadolig yn teimlo ac 
yn edrych yn wahanol iawn i lawer o fobl y 
flwyddyn yma a gall fod yn amser neilltuol 
ac inig. Fellu dros yr ychydig tudalenau   

nesaf rydym wedi gosod ynghyd rhai awgrymau ar syt i edrych 
ar ol eich hyn dros tymor yr ŵyl, adolygiadau llyfrau llafar o 
teitlau rydym yn meddwl ei bod yn werth ei gwrando, storiau 
newydd da a ychydig rhifau llinellau cymorth a all fod yn hwylus 
dros misodd y geaf. 
 
Faswn yn hoffi cymryd eiliad i ddweyd y newyddion am 
farwolaeth Phil Rigby a dderbynwyd gyda ysgytfa a thristwch 
mawr ganddom i gyd yn Vision Support. Roedd Phil yn aelod 
cyfiawn o’r Bwrdd am llawer blwyddyn, ac yn wîr fe oedd y 
Cadeirydd am ran o’r amser yma. Fu ef ai wraig Anne yn 
gweithredu cymorth bob amser i’r elusen yma a fydd Phil yn 
golled mawr. Mae ein cydymdeimlad a meddyliau gyda Anne yn 
ysyod yr amser trist ag anodd yma. 
 
Hwyrach eich bod yn cofio clywed am y gronfa a chawsom yn 
gynharach y flwyddyn hon a chyhoeddwyd yn ein cylchlythur yn 
mis Mai. Cawsom adborth mawr a hoffwn ranu un o’r llythyrau a 
dderbynwyd genych : 
 
“Pan dderbynais y llythur oddiwrthych, meddyliaist na ‘scam’ 
ydoedd, ond wrth ymgeisio  darganfyddiais fod y llythur i wneud  
mi yn ymwybodol bod eich elusen wedi derbyn gronfa, ac i’m 
synndod ar y prynhawn dydd Gwener  wedi i’r dyn post yn 
ganol y glaw ofnadwy ganu gloch y drws a trosglwyddo y pecyn 
i mi. Wrth agor y parcel mi ddarganfyddais y dyfais yr oeddwn 
wedi gofyn amdano. Mor hyfryd oedd derbyn  rhiwbeth roeddwn 
yn ei hangen ond yn methu ei fforddio.  Yn yr amser yma o 



ansicrwydd  gyda bobl yn teimlon’n frawychus, ofnus , unig a 
trist. Felly rhwyf yn ysgrifennu i ddiolch i chi yn fawr iawn.” - 
Defnyddiwr Cymorth, Sîr Caer. 
 
Lles Gaeaf 
Pump Fordd i Edrych Ar Ol Eich Hyn Dros Yr Ŵyl 
 
Paratoi o Flaen!   Pa un ai galwadau ffôn gyda theulu a 
frindiau, ymgesio eich llaw gyda celfyddyd cyffyrthol Nadolig, 
neu i grychu fynu’n siml gyda llyfr da am ychydig o oriau, 
gwnewch yn siwr y bod genych rhiwbeth i edrych ymlaen am 
bob diwrnod yn ystod yr Ŵyl os y medrwch. Gwyddom y bydd i 
llawer o fobl yr adeg Nadolig yma amser neilltuol ac anodd iawn 
y flwyddyn hon, ond mae rhoi fframwaith ich diwrnod yn 
gwneud gwahaniaeth mawr. 
 
Cofiwch bod yna ddim fordd anghywir i deimlo am y Nadolig 
yma. I rhai bobl, efallai y bydd yn rhoi rhywbeth yw edrych 
ymlaen am. I eraill, all fod yn amser neilltuol. Pa un ai rhywun 
sydd yn cael hyd i gymorth yn adeg  yr Ŵyl, neu rhywun sydd 
yn cael hi’n anodd, mae eich teimladau yn gwneyd synnwyr ac 
yn sylweddol. Peidwch a teimlo’n euog eich bod eisio bobl i 
beidio siarad am y Nadolig , neu am ganolbwyntio ar rhywbeth 
gwresog a chysurus yng hanol popeth sy’n digwydd.  
 
Dychwelyd i’r hen ffafrynau! Pa un ai llyniau sinema hiraethus 
rhydych ddim wedi ei weld es tro, y llyfr hawddgar rhydych am 
ei ail ddarllen, neu traddodiad teuluol fel gêm hoff dibwys, hwn 
yw’r adeg mawr or flwyddyn  i ail ymweled a pethau hoffus a 
ymfoddhad mewn atgofion gwresog. Pe bau ar ben eich hun  
neu o amgylch teulu, mae yna rhywbeth cysurus wrth ymweld 
gyda pethau yr ydych yn ei adnabod a serchu.  
 
Ewch allan os fedrwch. Nid ydym yn awgrymu i chi redeg 
marathon y Nadolig yma, ond mae mynd allan am dro i’r parc 
lleol neu o gwnmas yr ardal yn rhanu’r diwrnod ac yn gwneyd 
chi deimlo’n ychydig gwell. Os oes genych ardd, amwisgwch ac 



ewch allan am ychydig awyr iach.  Os na allwch fynd allan, 
dewch ar ty allan ifewn wrth addurno gyda gwyrddlesni llawen 
neu blodau. 
 
Siarad a bobl. Pa un ai aelod teuluol, frind, neu cynorthwyowr 
ffôn neu gwasanaeth gwrando, ymgaisiwch i gadw cysylltiad 
rheolaidd gyda bobl eraill. Ni fydd rhaid sôn am eich teimladau-
serch hynu fod yn ddefnyddiol ich lles. Ambell waith mae prin 
sôn wrth rhywun am eich diwrnod, neu siarad gyda ffrind am 
rhywbeth a welwyd ar y teledu neithiwr yn gallu codi modd. 
Cofiwch wrth redeg i fynu at y Nadilog, fod ni yn Vision Support 
dal ar gael ar 01244 381515 os fydd angen sgwrs arnoch.  
 
Cymorth Nodolig 
Mae’n dda cael rhywun is siarad hefo dros y Nadolig. Gyda cloi-
lawr lleol a arweinyddiaeth newidiol mae’n anodd gwybod be 
fydd adeg y Nodolig yn debig i y flwyddyn hon. Os ydych am 
ymestyn allan am rhyw gymorth neu hyd yn oed swgrs dros yr 
amser yma, isod mae rhai rhifau ar gael 24/7 dros yr ŵyl 
Nodolig. 
 
Samaritans darparu cymorth teimladwy i unrhyw un mewn 
teimlad trallodus, ymdrechu ymdaro, yn Lloegr ac Iwerddon – 
116 123  
 
The Silver Line yn linell cymorth cyfrinachol am ddim yn cynig 
gwybodaeth, cyfeillgarwch, cyngor I oedolion 24 awr y dydd – 
0800 470 80 90 
 
National Domestic Abuse Line galwch yn rhâd ac am ddim 
mewn ymddiried, 24 awr y dydd – 0808 2000 247 
 
Shout Yn rhad ac am ddim, anfonwch text i Shout ar 85258 o 
bob prif rhwydwaith symudol yn y DU. Maent yn gallu helpu 
gyda rhestr o bwnciau yn cynwys, pryder, iselder ysbryd, 
problemau perthnasol, neu os ydych yn teimlo’n llethol. 
  



Mae yna un o’n defnyddwyr cymorth yn Vale Royal wedi cael 
darn o waith celf ei gyflwyno i sioe celf digidol y flwyddyn hon. 
Jon Westerby cyflwynodd ddarn a galwyd ‘Java The Lost Tiger’.  
Rydym yn hapus i cofnodi ei fod wedi ei werthu ar eBay ac wedi 
codi swm anferth o pumpdeg saith punt i elusen sydd yn 
newydd rhagorol. Edrychwn ymlaen at weld mwy o waith celf 
gan Jon yn y flwyddyn newydd!    
 
Disgrifiad darlyn: disglair, bwyiog, paentiad haniaethol o teigr 
yn y jyngl.  
 

  
 
Cornel LLyfr LLafar 
Fel llawer o fobl ar hyn o bryd, nid wyf wedi bod yn y mynd i’m 
llyfrgell lleol fel y faswn arfer a gwneud, ond rwyf dal wedi bod 
yn defnyddio’r llyfrgell i lwytho i lawr llyfrau llafar trwy y rhaglen 
BorrowBox. 
 
Un o fy fefryn llyfrau llafar y flwyddyn hon oedd ‘The Starless 
Sea’ gan Erin Morgenstern – gwaith stori ddychmygol yn llawn 
dirgelwch, troeon a trosi! Mae’n werth gwrando arno os hoffwch 
geisio awdur newydd y mis yma. Os oes genych ddiddordeb 
mewn defnyddio rhaglen i llwytho i lawr a gwrando ar eich 
llyfrau llafar , neu diddordeb mewn llyfrau llafar yn gyffredinol 



ond ddim yn siwr sit i gychwyn, dyminwch gysylltu a ni ar 
01244 381515 neu e-bost Information@visionsupport.org.uk    
 
Adolygiad Llyfr: The Whisper Man, gan Alex North 
“Y llyfr hwn oedd yn debygol, un o’n fefrynau i ddarllen yn 2020. 
Rhyndod, a ysgrifenwyd mewn iaith cynnil a oedd yn 
adnewyddu a effeithiol. Er fod hwn yn stori am laddwr cyfresol, 
mae hefyd am perthynas llwythog rhwng Tom Kennedy a Jake, 
ei fab chwech mlwydd oed awtistig. Ysgrifenwyd yn prydferthol.” 
– Gary Twigg 
  



Adolygiad Llyfr Llafar: Lady in Waiting: My Extraordinary Life 
in the Shadow of the Crown, ysgrifenwyd a darllenwyd gan 
Anne Glenconner 
 
(Cyfrwng rhyddhau ‘Audible’ yn 17/10/2019 a fydd yn eich 
cadw’n amsygnol am yr holl naw awr a wyth munud.) 
 
“Mae’r llyfr llafar yma yn hanes o fywyd hynod weinyddes 
bonesig i’r Dywysoges Margaret. Mae’n stori bywyd arbenigol 
yn nodedig a trochineb enbyd ar hyd y fordd. Roedd yr awdyr 
yn blentyn hynna y pumed Iarll Caerlŷr, a disgrifiad o fywyd 
plentyndod yn Holkam Hall yn Norfolk, priodas terfysglyd a 
Colin Tenant Arglwydd Glenconner  perchenog cymwys 
Mustique a bywyd yn y Cwrt hyd at marwoleath Tywysoges 
Margaret yn 2002. Llyfr hydolus, doniol a chynnes. Mae 
adroddiad y llyfr gan yr awdyr yn brydferthol. 
 
Gwerth ei wrando os ydych yn hoffi hunangofiant.” – Mim Jones 
 


