
Dyma’r tymor i  fod yn garedig

NADOLIG
LLAWEN !

Croeso cynnes i Gaerfyrddin y Nadolig hwn
lle mae nwyddau Nadoligaidd Cymreig ac

addurniadau yn eich aros!



YMUNWCH I MEWNYMUNWCH I MEWNYMUNWCH I MEWN
'‘Caredigrwydd yng Nghaerfyrddin’ yw'r thema eleni, felly os ydych am ymuno yna rhowch
wybod i ni beth rydych yn ei wneud, a byddwn yn hyrwyddo hyn i chi.  Gweithredoedd o
garedigrwydd ar hap, cynnig hyrwyddiadau, diolch i ffrindiau, neu adael pobl i wybod faint
rydych yn meddwl amdanyn nhw.  Mae cymaint o ffyrdd y gallwn rannu ‘Caredigrwydd yng
Nghaerfyrddin’ o amgylch y dref.

Mae Cystadleuaeth Arddangosfa'r Nadolig sy’n ymgorffori’r neges ‘Caredigrwydd yng
Nghaerfyrddin’ yn agored i’r masnachwyr i gyd.  Gwobr gyntaf o £300 a dwy wobr o £100 i’r rhai
ail orau.   I’w feirniadu Dydd Llun, 30ain o Dachwedd am 10yb gan ddau broffesiynol
annibynnol.

Mae Masnachwyr Caerfyrddin yn cael eu hannog i gymryd rhan yng Nghalendr yr Adfent
Digidol.  Gwnewch fidio o hysbyseb ugain eiliad ar gyfer eich siop a byddwn yn rhoi ar y
cyfryngau cymdeithasol am ddim.   Rhannwch y ffilm ar eich tudalen Facebook a gadewch i ni
wybod ei fod yna ac yna rhown wybod i bawb amdano.

YMWELIAD ARBENNIGYMWELIAD ARBENNIGYMWELIAD ARBENNIG
Fe fydd Siôn Corn yn gwneud ymweliad arbennig o gwmpas Caerfyrddin eleni, fe fydd yn anfon
negeseuon at y bechgyn a’r merched da o Dref Caerfyrddin a bydd fidio yn ffrydio drwy gydol
mis Rhagfyr.

Fe fydd hefyd deithiau rhithwir o’r goleuadau Nadolig arbennig a all pobl eu gwylio ar lein,
ac edrychwn ymlaen at groesawi pawb i’r dref i bori trwy’r siopau ac i fwynhau’r lletygarwch
Nadoligaidd.

12 DIWRNOD12 DIWRNOD12 DIWRNOD
Mae’r Masnachwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn yr holl ddigwyddiadau gan gynnwys y
gân ‘Twelve Days of Christmas’.   Deg cacen yn coginio, tair siop trin gwallt yn torri, neu chwe
pheint yn arllwys …… gadewch i ni wybod beth hoffech i ni ganu a byddwn yn rhoi gwybod i chi
beth i’w wneud.  

Cymrwch ran, ymunwch yn yr ysbryd Nadoligaidd croesawgar ar hyd y dref, a dewch i ni
ymestyn allan i’n cymuned am gefnogaeth yn ystod yr adeg hon.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Jenny ar jafox@carmarthentowncouncil.gov.uk


