NEWYDDION Y

'STIWT

YNGLYN A PROMO-CYMRU
Mae ProMo-Cymru yn cynnal ac yn warcheidwaid ar EVI, ac
yn falch iawn o fod wedi achub EVI at ddefnydd cymunedol
y dyfodol.

PRIF ARIANNWYR
Ariannir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa
Adnewyddu Cymunedol y DU*

*Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn
yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau
newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredinol y DU. Mae'n buddsoddi mewn sgiliau,
cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth,
ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewalfund-prospectus

PARTNERIAID

CYMORTH I FERCHED CYFANNOL:
03300 564456
BlaenauGwent@cyfannol.org.uk
www.cyfannol.org.uk
STIWDIO LEEDERS VALE:
info@leedersvale.com
www.leedersvale.com

GWENT N-GAGE:
0333 3202751
www.barod.cymru
HYFFORDDIANT ACT:
01495 301354
info@acttraining.org.uk
www.acttraining.org.uk

GWASANAETH IEUENCTID BLAENAU GWENT:
01495 355811
youth.service@blaenau-gwent.gov.uk
www.thebyg.co.uk

DECHRAU NEWYDD

EVI

RYDYM YN FALCH O GYHOEDDI FOD CAIS EVI AM GRANT
GAN GRONFA ADNEWYDDU CYMUNEDOL Y DU WEDI
BOD YN LLWYDDIANNUS!

BYDD Y CYLLID YN CANIATÁU I NI AILAGOR I'R GYMUNED
AR ÔL Y PANDEMIG, GYDA DATBLYGIADAU CYFFROUS. MAE
GANDDYN NI LAWER O GYNLLUNIAU AR GYFER Y
GANOLFAN AT Y GWANWYN A’R HAF, GAN GYNNWYS:
Cynllunio Caffi Datblygiad Menter Gymdeithasol
Gweithio gydag artistiaid a phobl creadigol lleol yn ogystal
a grwpiau cymunedol, i gynnal digwyddiadau diwylliannol
ar gyfer y gymuned.
Cynnal gweithgareddau a gweithdai amgylcheddol, tra’n
uwchraddio effeithlonrwydd ynni yr adeilad.
Darparu hyfforddiant digidol i fusnesau a mudiadau lleol
i'w helpu i hyrwyddo eu gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

GET INVOLVED AND SHARE YOUR IDEAS!
Ring 01495 708022 or email sian@evi.cymru
PEIDIWCH A
METHU DIM Y
GWANWYN HYN!
CADWCH LYGAID
AR EIN
CYFRYNGAU
CYMDEITHASOL
A’N GWEFAN AM
YR HOLL
NEWYDDION.

ECO YN EVI
Gyda cyllid o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, mae ein 2
pwmp gwres ffynhonnell aer wedi cael uwchraddiadau
effeithlonrwydd ynni I’n helpu i leihau ein gollyngiadau a’n
ôl-troed carbon.
Maent yn gweithio drwy drosglwyddo gwres o’r tu allan i ofod
dan do!

173 MLYNEDD O EVI

YR INSTITIWT HYNAF YNG NGHYMRU
Helpwch ni i ddathlu hanes EVI drwy rannu eich hen luniau,
straeon ac eitemau gyda ni. Rydym eisiau eu harddangos yn EVI
a’u rhannu gyda’r gymuned!
E-bostiwch nhw i sian@evi.cymru, tarwch i mewn, neu
ffoniwch ar 01495708022
Cafodd Institiwt Glynebwy ei sefydlu yn 1849 a’u achub rhag ei
ddymchwel yn 2008 gan ProMo-Cymru, elusen a menter
gymdeithasol wnaeth adnewyddu’r adeilad a sy’n rhedeg EVI
hyd heddiw.

CROESO I EVI SIAN!
SIAN YW EIN RHEOLWRAIG CANOLFAN NEWYDD.
“Roedd yn bleser i gael fy newis ar gyfer rol Rheolwr Canolfan EVI, ac
ymuno efo tim mor ymroddedig. Mae’r ganolfan yn edrych ymlaen i
weithio gyda’r gymuned i ail-agor y caffi ac i ddatblygu
gwasanaethau a gweithgareddau newydd ar gyfer y teulu cyfan.
Rwy’n siwr y byddwn yn creu Canolfan Gymunedol a Diwylliannol i
fod yn falch ohono gyda’n gilydd.”
- Sian

ARCHIF HANES LLEOL
GLYN WALTERS

Mae EVI wedi derbyn rhodd o oriau o ffilmiau amhrisiadwy, gan yr
archifydd fideo lleol Glyn Walters. Rydym am ddigideiddio y ffilmiau
ar gyfer y gymuned am y tro cyntaf erioed, ac am greu archif ar-lein
o ffilmiau eclectig.
Wnaethoch chi weithio neu ymweld â Gŵyl Gardd Cymru yn 1992?
Rydym eisiau clywed ganddoch chi a chofnodi eich straeon!
Cysylltwch gyda megan@promo.cymru neu ffoniwch
Institiwt Glynebwy ar 01495708022

HYFFORDDIANT
LLETYGARWCH
Oes ganddoch chi ddiddordeb ymuno gyda hyfforddiant lletygarwch
cyfeillgar ac anffurfiol yn EVI? Eisiau dysgu sut I dynnu peint, newid
casgen, paratoi bwyd, derbyn hyfforddiant barista neu hyd yn oed
cyflawni tystysgrif hylendid bwyd?

GALLWN DREFNU HYN AR EICH CYFER!
Cofrestrwch eich diddordeb gyda sian@evi.cymru i ni gael gweithio
gyda chi i drefnu amser ar gyfer sesiynau hyfforddiant.

CYNULLIAD CREADIGOL
BLAENAU GWENT

Ar y 31ain o Fawrth, gwahoddodd EVI artistiaid a phobl creadigol
lleol o bob math i gydweithio gyda ni i ddatblygu rhaglen o
ddigwyddiadau diwylliannol yn EVI. Yn ogystal a bod yn gyfle gwych
i rwydweithio, daeth y sesiwn anffurfiol yma lawer o syniadau
cyffroes a chyfoes i'r brig am ddyfodol EVI.

Dysgu, cydweithio, hyder,
uchelgais, a chyfleoedd –
dyma rai o’r ardaloedd
gafodd eu trafod yn y
sesiwn lle gallai EVI helpu i
gefnogi’r gymuned. Bydd y
trafodaethau cynhyrfus
yma yn galluogi I EVI fod yn
gatalyst am gydweithrediad
a datblygiad cymunedol yn
Ebbw Vale a Blaenau
Gwent.
Cofrestrwch eich diddordeb
gyda tom@promo.cymru
er mwyn ymuno yn y
sesiynau nesaf.
Helpwch ni i lunio dyfodol
EVI – dewch i rannu eich
syniadau gyda ni!

DYDDIADAU I'CH DYDDIADUR

12fed o Fai 2022 1yh-2.30yh

SPEAK-EASY
GLYNEBWY

YN HELPU CHI I DDWEUD YR HYN
RYDYCH YN MEDDWL A GOLYGU’R HYN
RYDYCH YN EI DDWEUD
With the Founder of Body Breath Voice,

Charlotte Lewis
Perffeithiwch a thaniwch eich sgiliau siarad gyda’r cyfarwyddwraig
theatr, athrawes yoga ac anadl, Charlotte Lewis. Bydd Charlotte
yn eich arwain drwy weithdy cymdeithasol am y corff, anadl, a’r
llais ym mhrif neuadd Institiwt Glynebwy.
E-bostiwch tom@promo.cymru gydag unrhyw gwestiynau am y
digwyddiad hwn.

DEMENTIA UK

BORE COFFI EVI: AMSER AM BANED!
Dewch i ymuno gyda ni am baned, cacen a sgwrs – bydd pob
ceiniog a godir yn mynd i gefnogi teuluoedd sy’n wynebu dementia.
DYDD MAWRTH Y 17EG O FAI
10.30YB - 12.30YH

DYDD HWYL Y TEULU
YN DOD CYN BO HIR!

HELPWCH NI I
SIAPIO DYFODOL
EVI.
Gadewch i ni wybod pa fath o ddigwyddiadau
rydych chi, eich teulu a’ch ffrindiau eisiau gweld
yn EVI, a helpwch ni i ddatblygu rhaglen o
ddigwyddiadau cymunedol a ddiwylliannol.
Rydym eisiau clywed eich barn a’ch syniadau!

CYSYLLTWCH GYDA:
sian@evi.cymru
tom@promo.cymru

LLAWER O DDATBLYGIADAU
CYFFROUS AR GYFER EVI
YN 2022
CADWCH LYGAID AR EIN GWEFAN A'N
CYFRYNGAU CYMDEITHASOL!
@evi_ebbw_vale
@EbbwValeEVI
@ebbwvaleEVI
https://evi.cymru/

Sganiwch y cod QR yma i weld ein cylchlythyr digidol, ar gael
yn Gymraeg a'n Saesneg:

CYSYLLTWCH: 01495708022
INSTITIWT GLYNEBWY, STRYD YR EGLWYS, GLYNEBWY, NP23 6BE

