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Yn rhan o Wythnos Ynni Cynaliadwy yr Undeb Ewropeaidd, 
nod y digwyddiadau hyn yw codi ymwybyddiaeth o 

effeithiolrwydd ynni, ynni adnewyddadwy a byw cynaliadwy.

Beth yw diwrnod ynni?

Diwrnod Agored Coed Cefn

Dydd Sul 12 Mehefin • 2pm - 6pm

Coed Cefn, Tregar, NP25 4DT

Arwyddion o'r A40 yn Rhaglan.

Dewch i fwynhau mynd am dro o amgylch y

gerddi hardd a'r perllannau, sydd i gyd yn

organig ac yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, gydag

arbed ynni yn flaenoriaeth uchel er yr arae

panelau PV mewn cae. Bydd lluniaeth leol,

organig a Masnach Deg ar gael gan Trosiant

Mynwy fydd hefyd â'u Siop Ffeirio ar gyfer hadau,

planhigion a chynnyrch. Bydd Tools for Self

Reliance Cymru yno gyda'u dewis o offer

Masnach Deg o Affrica ac eitemau a

gyfrannwyd yn lleol ac a adnewyddwyd (croeso

mawr i gyfraniadau o offer dros ben, yn

arbennig hen beiriannau gwnïo) a menter

newydd, Cynllun Amaethyddiaeth Cymorth

Cymunedol Old Lands. Elw i 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent. 

Dim cŵn os gwelwch yn dda. 

Mynediad: £3.50

Mwy o wybodaeth: Alison + 

Brian Willott ar 01600 740286

Cymhorthfa YnniDydd Llun 13 Mehefin • 1pm - 4pm

Canolfan Alway, Ringland, Casnewydd, NP19 9NS 

Dydd Mercher 15 Mehefin • 11am - 2pm

Hyb Trefynwy, Neuadd Rolls, Trefynwy, NP25 3BY

Dydd Iau 16 Mehefin • 9.30am - 1pm

Hyb Brynbuga, 35 Stryd Maryport, Brynbuga, NP15 1AE

Galwch heibio un o'r 3 Cymhorthfa Ynni a

gynhelir gan Ganolfan Cyngor Ynni De Ddwyrain

Cymru i ganfod ffyrdd i ostwng eich biliau ynni

a'ch defnydd ynni. Bydd y Ganolfan yno i ddweud

wrthych am y grantiau diweddaraf ar

effeithiolrwydd ynni, yn cynnwys cynlluniau

amnewid boeleri am ddim i gartrefi cymwys.

Hefyd, gallwch arbed £225 ar gyfartaledd drwy

newid tanwydd; dewch â'ch bil ynni diweddaraf

gyda chi a gallwch newid ac arbed ar y dydd.

Mynediad am ddim.Mwy o wybodaeth: Zoe Livermore 01633 216009
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Arddangosiad ceir trydan

ac ynni adnewyddadwy

Dydd Gwener 17 Mehefin 

10am-1pm a  2pm-4pm

Ingleside, Lone Lane, Penallt Trefynwy, NP25 4AJ 

Mae Ingleside yn fwthyn o'r 19eg ganrif mewn

1.5 erw o dir serth iawn. Mae'r perchnogion

wedi prynu car Nissan Leaf yn ddiweddar am

resymau ariannol ac maent yn dweud ei fod yn

"perfformio'n well na Porsche yn y dref, costio

rhwng dim a £2 i lenwi ei danc a byddwch yn

cael sgwrs gyda dieithriaid llwyr mewn

gorsafoedd gwasanaeth ar y draffordd". Gall

ymwelwyr i Ingleside hefyd weld boeler biomas

gyda chronadur, cwcer llosgi coed, gweithdy

gwaith coed, prosesydd coed tân, odyn siarcol,

uned sychu pren solar, PV solar a gardd 

cegin. Dim cŵn os gwelwch yn dda. 

Mynediad am ddim

Cyfeiriad: Parciwch yn Redbrook ac yna gerdded dros y

bont i Gymru, dal i gerdded am ½ milltir i'r de ar hen

reilffordd (gydag arwydd ffordd breifat). Mae'r bwthyn ar

ramp concrit serth ar y dde 20 metr ar ôl y glwyd

Coedwigaeth sydd dan glo. Nid yw'n bosibl canfod y 

bwthyn ar Sat Nav. Mae ein mynediad i gerbydau drwy

glwydi'r Comisiwn Coedwigaeth sydd dan glo yn

Whitebrook, milltir a hanner o drac coedwigaeth. 

Os cawn wybod ymlaen llaw, gallwn drefnu agor y 

glwyd yma ond lleoedd parcio cyfyngedig iawn sydd 

ein pen ni ac mae angen gyriant 4 olwyn i yrru lan 

yn ddiogel at y bwthyn. 

Mwy o wybodaeth:  john@lambsquay.com

George Monbiot:  

Ailwylltu Prydain

Dydd Gwener 17 Mehefin • 7.30pm

Theatr Savoy, Stryd yr Eglwys, Trefynwy, NP25 3BU

Mae George Monbiot, colofnydd The Guardian,

amgylcheddwr ac actifydd, yn ymgyrchu i 

adfer y byd naturiol gyda golwg ar ostwng

effaith newid yn yr hinsawdd ar fywyd pawb

ohonom. Yn y sgwrs ddiddorol iawn yma 

mae'n amlinellu gweledigaeth ar gyfer

ailgyflwyno rhywogaethau ac ecosystemau 

coll gan alluogi prosesau naturiol i ailddechrau,

arbed y byd ac ailwylltu nid dim ond byd natur

ond hefyd ein bywydau ein hunain

www.monbiot.com

Tocynnau @ £15 o www.monmouth-savoy-.co.uk neu

ffonio 01600 772467

A yw storio batri yn gweithio?Arddangosiad o storio batrisDydd Gwener 17 Mehefin •10am-1pm a  2pm-4pm
New Grove Farm, Trellech, NP25 4AFDewch i glywed am storio batri. Mae gan ycartref yma system storio batri i gadw unrhywbŵer dros ben a gynhyrchir gan baneli solar athyrbin gwynt na chaiff ei ddefnyddio  arunwaith. Caiff y pŵer ei storio mewn batris i'wddefnyddio pan fo mwy o alw nag o gyflenwadpan mae'n rhoi pŵer i'r tŷ yn hytrach namewnforio pŵer o'r grid. Hefyd ar y safle byddGewnt Energy gyda char hybrid plygio-mewnVauxall Ampera i ymwelwyr edrych arno a chael

mwy o wybodaeth. Mynediad am ddim.Mwy o wybodaeth: Gwent Energy ar 07943 291229
neu  phil.powell@gwentenergycic.org

Diwrnod Agored Old Lands yn Dingestow Court Dydd Sadwrn 25 Mehefin, • 12 - 5pm
Dingestow Court, Dingestow, NP25 4DYMae cyfrifoldeb am y stad deuluol hon yn awr yn
trosglwyddo i genhedlaeth newydd. Y nod yw
sicrhau fod cenedlaethau'r dyfodol yn manteisio
o hwsmonaeth dda drwy arafu dull ffermio,meithrin ac adfer gofalus, gyda lleihau ynni yn

flaenoriaeth uchel. Bydd teithiau o'r wardd furog
a'r berllan - sail cynllun AmaethyddiaethCefnogaeth Cymunedol newydd (fydd yngostwng milltiroedd bwyd). Bydd planhigion a

chynnyrch o'r stad ar werth gyda lluniaeth a
gweithgareddau ysgol goedwig i blant.  Mynediad am ddim.

Mwy o wybodaeth:  www.old-lands.co.uk + Old Lands
CSA Facebook page


