Oddi wrth: Catrin Devonald [mailto:catrindevonald@menteriaithcasnewydd.org]
Anfonwyd: Dydd Gwener, 2 Chwefror 2018 22:43
At: Heledd ap Gwynfor <heledd@mentrauiaith.cymru>; marged@mentrauiaith.cymru; Iwan
Hywel <iwanhywel@mentrauiaith.cymru>
Pwnc: Diolch
Helo
Neges cyflym i ddweud diolch am eich holl waith caled ar gyfer y gynhadledd yn y Bala.
Roedd y gweithgarwddau a’r holl siaradwyr yn ddiddorol, perthnasol ac yn ddefnyddiol ac mi
wnes i fwynhau pob munud or deuddydd.
Diolch a gobeithio eich bod chi wedi cael cyfle i ymlacio dros y penwythnos!
Cofion
Catrin

-Catrin Devonald

Dydd Mawrth 06/02/2018 12:53
Rhidian Evans <rhidian@mentersirbenfro.com>
Hei da iawn ar y gynhadledd, wedi cael amser da a dysgu ambell beth felly werth mynd!
Mae’n lot o waith cael rhywbeth fel ‘na at ei gilydd felly go dda MIC
Wedi trial gwneud y taliad cyn dod ond aeth rhywbeth o le ar y system – byddai wrth y
cyfrifon ‘fory os yw hynny’n iawn?
Dim lot o eira ‘da chi?!
Rhidian
Dewi Snelson <dewi@mgsg.cymru>
Annwyl Heledd,
Diolch yn fawr iawn am y gynhadledd eleni. Wedi dysgu llawr a cael dipyn o syniadau
newydd. Roedd y trefniadau yn ardderchog ac rwy’n siŵr y bydd pob Prif Swyddog yn
dychwelyd i’r swyddfa gyda egni a brwdfrydedd newydd.
Diolch eto am waith staff MIC cyn ac yn ystod y gynhadledd ac wrth gwrs trwy gydol y
flwyddyn.
Dewi

Dewi Llŷr Snelson
Prif Weithredwr / Chief Executive
Llawr 1af CCF Cyf, Stryd y Bont,
Castell Newydd Emlyn,
Sir Gâr, SA38 9DX.
Amanda Jaine Evans <menter@broogwr.org>

Haia Heledd,
Diolch am y dderbynneb a do mwynheais i'r gynhadledd. Mae'n braf cael gweld tîm
MIC yn defnyddio eu cryfderau er mwyn gweithredu ar bethau fel y gynhadledd sy'n
gwneud mor dda. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.
O ran y manylion isod mae popeth yn iawn. O ran fy e-bost menter@broogwr.org,
dyma'r e-bost sy'n cael ei defnyddio i'r cyhoedd pob tro ond rwy'n dueddol o
ddefnyddio fy nghyfrif g-mail ar gyfer e-byst gyda ffeiliau mawr yn unig.
Hwyl am y tro,
Amanda
Owain Gruffydd <owaingruffydd@menterbrodinefwr.org>
P'nawn da!
Gobeithio bo chi wedi bwrw eich blino i gyd wedi'r holl waith caled yn trefnu cynhadledd wych.
Llongyfarchiade mawr a diolch unwaith eto.
Ar fater arall, nes i gael y neges isod wrth y WCVA ar y thema gwirfoddoli - siwr eich bod wedi ei
weld, ond jyst rhag ofn...
Hwyl am y tro
Owain

