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i rifyn cyntaf

Hanes am Hanes,

taflen newyddion Amgueddfa Dinbych ac

Archif Gymunedol Dinbych.
Ein bwriad ydi eich diweddaru ar sut mae'r trefniadau yn symud ymlaen, beth sydd yn digwydd yn yr
amgueddfa, pwy ydi pwy ac i nodweddu eitemau o hanes ac atgofion pobl Dinbych, sydd wedi eu
derbyn hyd yn hyn. Byddwn hefyd yn amlygu rhai o'r pethau hynny nad ydym yn gwybod
amdanynt ac yn gofyn am eich cymorth i'w hadnabod.
Byddwn yn croesawu eich sylwadau ac unrhyw gyfraniadau i'r daflen yma er mwyn ei chadw'n
fywiog a diddorol.
Hefyd mae angen eich
Os ydych a rhywfaint o amser sbâr a'r awydd i wirfoddoli neu fod
ganddo’ch eitemau am Ddinbych o'r gorffennol, cysylltwch â'r rhai a enwyd ar y dudalen olaf.

Am beth mae’r cyfan?
Amgueddfa
Sylfaenwyd Amgueddfa Dinbych fel cwmni cyfyngedig trwy warant ym mis Awst 2012 ac mae yn
elusen gofrestredig.
Fel amgueddfa newydd ei sefydlu, cymerwyd drosodd yr hen Lys Ynadon ar brydles oddi wrth
Gyngor Tref Dinbych. Trosglwyddwyd yr adeilad ar Ragfyr 12fed 2013.
Mae'r amgueddfa yn y broses o sicrhau ariannu er mwyn addasu'r adeilad fel atyniad 21 ganrif ac
adnoddau ar gyfer y dref. Bydd cais yn cael ei gyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ym mis Mawrth
a bydd y canlyniad yn hysbys ym mis Mehefin.
Archif Gymunedol
Ffurfiwyd yr archif gymunedol ym mis Medi 2009 fel rhan o brosiect Cyngor Tref Dinbych i
Adfywio Treftadaeth.
Nod yr archif i'w coladu a diogelu cofnod hanesyddol am Ddinbych a'i phobl.
Bydd lluniau, dogfennau, arteffactau ac atgofion llafar yn gysylltiol a Dinbych yn cael eu sganio
a'u cofnodi ynghyd a disgrifiadau storïol a bydd hen ffilmiau yn cael eu trosglwyddo i DVD a'u
cadw ar gyfer y dyfodol.

Lle?
Adeilad hen Ysgol Frongoch, yn ddiweddarach Llys Ynadon Dinbych, yn Lôn Goch, Dinbych LL16 3UU.
01745 814132

DenbighMuseum / AmgueddfaDinbych
DenbighCommunityArchive

denbighcommunityarchive.com

Noddwyd argraffiad y rhifyn cyntaf gan

denbigharchive@gmail.com

Beth sydd wedi bod yn digwydd? - Dyma rai o'r digwyddiadau a gynhaliwyd yn yr
amgueddfa hyd yn hyn. Cadwch lygad a chlust agored ar gyfer atyniadau'r dyfodol.

Hydref 31/1Tachwedd 2015 Offer, cofnodion
a lluniau o ddwy ysbyty Dinbych - Ysbyty
Gogledd Cymru ac Inffyrmari Sir Ddinbych..

Mai 14-15 2016 - fel rhan o "Amgueddfeydd Min Nos" a estynnwyd i fod yn rhan o Ŵyl Ganol Haf
Dinbych, cafwyd arddangosfa Ysgolion Dinbych yn y gorffennol a'r presennol. Arddangoswyd hefyd
cynlluniau a gweithredoedd ysgol wreiddiol Frongoch (cartref yr amgueddfa).
Cymerwyd rhan gan Ysgol Uwchradd Dinbych, Ysgol Pendref (Gwaenynog a Heulfre gynt), Ysgol y
Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol y Santes Ffraid, Ysgol Plas Brondyffryn (ysgol
ranbarthol ar gyfer plant awtistig) ac Ysgol Howell
(sydd bellach yn Goleg Myddelton) - 745 o ymwelwyr
Mehefin 18 - 19 2016. Arddangosfa
Ysgolion fel rhan o Ŵyl Ganol Haf
Dinbych - 450 o ymwelwyr.

Awst 1 -29 2016. Arddangosfa Arlunio gan ddwy o artistiaid lleol –
Linda Kinsey a'r diweddar Diane Roberts - 458 o ymwelwyr

Medi 24-25 2016. Lansio arddangosfa am
y Rhyfel Byd Cyntaf yn ystod Penwythnos
Drysau'n Agored -245 o ymwelwyr
Hydref 28-29. Gŵyl Amgueddfeydd
Cymreig ynghyd ac Arddangosfa'r Rhyfel
Byd Cyntaf - 153 o ymwelwyr.
Hydref 28 2016. "Amgueddfeydd Min Nos“. Lansio llyfr
Cliff Kearns am y Rhyfel Byd Cyntaf, a sylfaenwyd ar ohebiaeth
ei dad, cyn newyddiadurwr. – 107 o ymwelwyr
Huw Garmon yn un o'r rhai a gymerodd ran. -107 o ymwelwyr.
Tachwedd 13 2016 (Sul y Cofio) - agored o 11.30 y b tan 4 y p - 52 o ymwelwyr.

Rhagfyr 2 – 23 2016 –
Arddangosfa Arlunio, Celf a Chrefft - gwaith artistiaid lleol –
Carol Wynne, Brenda Wynne a Gronwy Wynne. – 199 o ymwelwyr

I ddod cyn bo hir !!!
MAWRTH 25ain 2017
Amaethyddiaeth, crefftau a materion gwledig yn y
gorffennol a’r presennol yn Ninbych a’r cyffiniau

Gorymdaith hen dractorau
“Cofio Cefn Gwlad”
(atgofion ar ffilm)

Peiriannau ac Offer Hanesyddol
a LLAWER MWY!
Gwyliwch am bosteri gyda mwy o fanylion

Cystadleuaeth y Capsiwn –
beth mae'n ei feddwl?
Mae meddwl yr archifydd Clwyd Wynne i'w
weld ymhell wrth iddo edrych ar arddangosion
yr archif gymunedol yn Sioe Dinbych.
Beth mae'n ei feddwl?
Gyrrwch eich syniadau.
denbighcommunityarchive@gmail.com
Gwobr i’r capsiwn gorau

Lluniau o’r Archif

PWY DI PWY?
Bwrdd yr Amgueddfa ac Aelodau Pwyllgor Rheoli'r Amgueddfa

PWYLLGOR RHEOLI:
Dafydd Lloyd Jones,Medwyn Williams, Enys Davies, Margaret Roberts cyfethol, Robert Davies ysg,cofn.
Gaynor Morgan Rees, Helen Papworth, Gwyneth Kensler, Jean Gwynn
Ddim yn y Llun-Llyr Williams ysgrifenydd y cwmni, Ruth Williams, Mair Edwards, Philip Morris
Judith Stringfellow,Neil Roberts , John Marjoram ymgynghorydd
CADW - Paul Williams cyfethol DCC - Samantha Williams cyfethol

Aelodaeth am oes - £1!
Gallwch chwi helpu?
Rydym yn siŵr y gallwch

Gwirfoddoli yn yr Archif Gymunedol neu'r Amgueddfa neu'r ddau:

Cyfrannu eitemau i'r archif gymunedol neu'r amgueddfa neu'r ddau:
Gellir cyfrannu yn Amgueddfa Dinbych neu drwy'r cysylltiadau ar y tudalen gyntaf

