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Dau begwn y gymuned...

Peth braf, ar amser mor ddyrys â hwn, ydi gweld cymaint
o bobl yr ardal yn tynnu at ei gilydd – nid yn llythrennol
felly, wrth gwrs – i gefnogi’r naill a’r llall. Yma, yn Llan, er
enghraifft, mae tair o famau ifanc wedi cylchlythyru holl
oedolion y pentre i gynnig eu cymorth, a gwyddom fod
rhywbeth tebyg yn digwydd mewn ardaloedd eraill yn
ogystal.

Mae’r llun yn dangos yr olygfa fendigedig a ddaw i olwg pawb sy’n dod tuag yma dros y Migneint, a
lle mae maes parcio hwylus i rywun gael oedi sbel, i werthfawrogi’r ardal wych yr ydan ni’n byw
ynddi. Gwarth, felly, ar y sawl a aeth i fyny yno yn unswydd i daflu ei bentwr sbwriel dros y ﬀens; a
hynny liw nos, mae’n siŵr, gan mai yn y dirgel mae rhywun fel fo bob amser yn gweithredu.

Braf hefyd yw cael gweld a chlywed cymaint ohonoch yn
dangos eich gwerthfawrogiad o ymdrechion diflino pob
doctor a nyrs a pharamedig yn wyneb argyfwng y feirws
melltigedig sy’n peryglu ac yn hawlio bywydau ledled y
byd. Ac ni ddylid anghofio chwaith am eraill, sydd hefyd
yn gorfod dal ati i gynnig eu gwasanaeth er gwaethaf
popeth. Braint ydi cael byw ymysg pobol o’r fath.
Ond nid pawb yn ein plith ni sydd mor egwyddorol â nhw,
gwaetha’r modd. I rai – a nifer bach ydyn nhw, diolch am
hynny – mae’r cyfnod tawel yma yn gyfle i gymryd
mantais ar bawb a phopeth o’u cwmpas. Cefais weld
enghraifft o hynny yn ddiweddar pan es i fyny tua’r
Migneint yn fy nghar, yn y gobaith o gael treulio orig yn
yr awyr iach, yn darllen. Ond buan iawn y trodd pethau’n
ddiflas pan sylwais fod rhywun neu’i gilydd wedi gweld ei
gyfle i gael gwared â gwastraﬀ, a hynny yn un o fannau
prydferthaf yr ardal.

Sbwriel a daflwyd gan rywun beiddgar ac anghyfrifol.
Mae’r ail lun yn tanlinellu’r un broblem ac yn dod â hi yn nes fyth at adra. Pwy, meddech chi, fasa’n
ddigon beiddgar ac yn ddigon diegwyddor i lenwi stryd gefn gyhoeddus efo’i lanast a’i flerwch ei
hun?
GVJ
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........................................ GOLYGYDDOL ........................................
Dyma fi’n eich cyfarch o’m hynys yn Nhy’n
Ffridd, Llan Ffestiniog yn nechrau Mai.
Hyderaf fod pawb ohonoch yn cadw’n iach a
diogel. Rhifyn digidol fydd hi eto y mis yma
mae gen i ofn, ond hyderwn yn fawr y bydd
pethau’n ôl mewn trefn i gael ‘Llafar Bro’ yn ei
ﬀurf papur arferol erbyn Mehefin.
Yn anﬀodus, bu’n amhosib i gynnwys
newyddion cymunedol eto’r tro yma, a doedd
hi ddim yn bosib i’r teipyddesau gyrchu’r
deunydd arferol o’r canolfannau. Hyderaf, er
hynny, y bydd amrywiaeth yr erthyglau a
gynhwysir yn rhoi pleser a mwynhad i chi. Yn
ogystal â’r colofnwyr arferol, bu i nifer o
gyfeillion eraill ymateb i’r cais i gyfrannu
erthyglau. Cafwyd adroddiadau calonogol

hefyd am sawl agwedd o’r gwaith ardderchog
sy’n digwydd yn ein cymuned. Diolch o galon
i bawb.
Mae’n diolch arbennig yn mynd i ‘Elusen
Freeman Evans’ unwaith yn rhagor am noddi’r
rhifyn. Cewch fanylion am gefndir yr elusen
hon o’i fewn. Carwn ddiolch hefyd i Eirian o
Wasg Carreg Gwalch am ei hynawsedd wrth
gysodi ac i Paul, Cadeirydd pwyllgor ‘Llafar
Bro’ ac un o’i olygyddion am bob cymorth i’w
gael o flaen eich llygaid chi’r darllenwyr.
‘Os niwsans yw ynysu
Rhoed hwn ei fwynhad i’r tŷ!’
Mwynhewch yr arlwy!
Iwan Morgan

Cyfle i wella eich sgiliau digidol trwy gyfrwng y
Gymraeg ac o gysur eich cartref ...
Yn ystod yr amser digynsail hwn, mae cynhyrchu a dosbarthu digidol wedi dod yn 'ﬀordd o fyw' i'r mwyafrif
ohonom gyda bron pob cyfathrebiad cymdeithasol a phroﬀesiynol yn cael ei gynnal trwy sianeli digidol.
Cyn argyfwng Coronafeirws, derbyniodd prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyllid gan Gronfa
Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar flaen y
gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau. Prif amcan y prosiect hwn yw cefnogi cwmnïau
a sefydliadau Cymru trwy ddarparu hyﬀorddiant rhad ar dechnoleg a datblygiadau newydd yn y meysydd
cynhyrchu digidol a chyfryngau.
Ychydig a feddyliom y byddai'r fenter hyﬀorddi arbenigol hon yn dod yn hanfodol i helpu busnesau a
sefydliadau i amddiﬀyn eu hunain rhag eﬀaith argyfwng Coronafeirws.
Trwy gydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, cyflwynir ein hyﬀorddiant mewn ﬀormat hyblyg sy'n
ymateb i'r diwydiant ac sy'n galluogi i fyfyrwyr weithio trwy ddysgu o bell â chymorth i ddiweddaru eu
gwybodaeth dechnegol, gwreiddio diwylliant ymchwil yn y gweithle ac, os dymunant, weithio tuag at
gymwysterau ôl-raddedig wedi'u teilwra i anghenion eu diwydiant. Gan fod y cynllun wedi cael cefnogaeth
Cronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru gallwn gynnig hyﬀorddiant ar lefel Meistr i fusnesau
/ gweithwyr ar gyfradd â chymhorthdal mawr o £165.00 y modiwl fesul gweithiwr - mae modiwlau o'r
lefel academaidd ac arbenigedd hyn fel arfer yn costio hyd at £1000 felly mae hwn yn arbediad sylweddol.
Gellir cyflwyno'r modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu'n ddwyieithog.
Dyluniwyd ein rhaglen sydd ar-lein i raddau helaeth i ganiatáu i fyfyrwyr astudio heb yr angen i gymryd
amser allan o'r gwaith ac mae'n ddigon hyblyg i ﬃtio astudio o amgylch gwaith ac ymrwymiadau eraill.
Un o’r sefydliadau sydd eisoes wedi cymryd mantais o’r cynnig hwn yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
fel yr eglura Annwen Isaac, Rheolwr Adnoddau Dynol y Llyfrgell:
“Rydyn ni’n ymwybodol bod angen hyrwyddo ein gweithgareddau drwy amrywiaeth o sianeli digidol ac
mae’n ddisgyblaeth sy’n esblygu’n barhaus. Mae’r cyfle hwn i hyﬀorddi yn rhoi gwell oﬀer a sgiliau i’n staﬀ er
mwyn iddyn nhw allu hyrwyddo gwaith y Llyfrgell ar blatﬀormau digidol mewn ﬀordd fwy creadigol ac arloesol,
ac mae hefyd yn cyfrannu at eu datblygiad personol parhaus”.
Am ragor o wybodaeth am y rhaglen a’r meini prawf cymhwyso, cysylltwch â’r tîm Cynhyrchu Cyfryngau
Uwch ar 07939 203938 neu ccu-amp@aber.ac.uk neu ewch i: amp.aber.ac.uk.

Cyfle i wella sgiliau digidol drwy’r Gymraeg ...
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MARIAN ROBERTS

Yr adeg yma o’r flwyddyn, daw cerdd y bardd o Borthmadog i’r cof ...

Mai
Gwn ei ddyfod, fis y mêl,
Gyda’i firi yn yr helyg,
Gyda’i flodau fel y barrug –
Gwyn fy myd bob tro y dêl.
“Telynegion Maes a Môr” – Eifion Wyn

Blodau Mai LLUN: DAFYDD ROBERTS

Bu Dafydd ar ben Bryn Glas am dro yn gweld y cae pêl-droed yn unig a distaw.

\ Y Ddafad Golledig
Fy mhlentyn bach, pan ddêl y dydd
Datguddir pob rhyfeddod cudd,
Cofia y Council fu wrthi c’yd
Yn trin y domen yn Cae Clyd.

Cae Clyd LLUN: DAFYDD ROBERTS

Ymhlith papurau fy nhad [y diweddar Emrys
Evans], deuthum ar draws y penillion canlynol
a gyfansoddwyd ar gyfer Eisteddfod yn ‘Capel
Gwylfa’, Manod ddechrau 50au’r ganrif
ddwytha. Dydw i’n cofio dim o’i hanes. Efallai
fod yna rywun o ddarllenwyr ‘Llafar Bro’ â
rhyw atgof amdani. Gadewch i ni wybod os
gwelwch yn dda.

Cofia y lludw’n domennydd mawr
A’r holl ysbwriel drwg ei sawr,
A chofia’r llygod, a’r defaid lu,
A’r gwybed heidiai i bob tŷ.
Cofia’r hen domen, y mwd a’r baw,
A’r dŵr bistylliai ar bob llaw,
A’r araf gyfnewid ddaeth i’r lle –
Er cymaint bai y Pwyllgor tre’.
O bob rhyfeddod sy’n y byd,
Wel dyma’r mwyaf un i gyd;
Gweld yr hen domen, a’i chofio gynt
Yn grêt o le i gicio’r gwynt.
Menna Evans

Freeman Evans
Mae Elusen Dydd Gŵyl Dewi Ffestiniog yn falch
iawn i noddi rhifyn arall o Llafar Bro, gan obeithio
y bydd yn dod a chysur a mwynhad i bobol Bro
Ffestiniog mewn cyfnod anodd.
Rydym bellach wedi dosbarthu cannoedd o
dalebau i gartrefi parhaol yn y Blaenau a Llan, er
mwyn cefnogi trigolion yr ardal yn ystod yr
argyfwng, ac hefyd er mwyn cefnogi rhai o’r siopau
lleol. Yn ôl y negeseuon yr ydym wedi eu derbyn, a’r
ymateb ar ein tudalen facebook, mae’n ymddangos
bod croeso cynnes wedi bod i’r weithred yma.
Rydym yn falch i gyfrannu at lesiant y gymuned a
gweithredu dymuniadau olaf Robert Freeman
Evans.
Os na chawsoch chi eich talebau, cysylltwch
cyn gynted â phosib trwy ebost (gweler isod).
Peidiwch, os gwelwch yn dda, a chysylltu’n
uniongyrchol â swyddogion yr elusen. Diolch.
Mae nifer wedi bod yn holi am gefndir yr
elusen. Dyma ychydig o hanes y gŵr a’i sefydlodd:
Ganwyd Robert Freeman Evans yn Llanddulas ar
y 1af o Fawrth 1895 yn fab i Robert a Sidney Evans.
Tua 1899 bu i’r teulu symud i Hafod Oﬀeiriad,
Ffestiniog i ﬀermio. Yn 1911 roedd y teulu yn byw
yn 160 Brif Heol, Blaenau Ffestiniog gyda’r tad yn
chwarelwr erbyn hyn a chanddynt 4 o blant sefRobert Freeman yn 16 oed ac yn saer coed;
Ellen Evans yn 14 oed; Elisabeth Evans yn 12 oed;
William Freeman yn 9 oed.
Cafodd Robert ei brentisio fel saer yn yr ardal a
bu’n gweithio yma nes iddo fynd i’r Rhyfel Byd
Cyntaf. Yn ystod y rhyfel bu’n ddifrifol wael gyda
niwmonia dwbl a bu bron iddo farw.
Ar ôl y Rhyfel Mawr roedd yn anodd cael
gwaith yn yr ardal yma ac mi aeth i Fanceinion i
weithio. Yno, creodd bartneriaeth gyda John
Griﬃths ac roeddynt yn gweithio yn trwsio tai ar ôl
llanast y Rhyfel. Bu i gwmni oedd wedi cael tir gan
y De Traﬀord Estate i adeiladu tai fynd i’r wal a
gadael llawer o dai heb eu cwblhau. Gwelodd
Freeman ei gyfle a gofynnodd i’r ystâd am dir i
adeiladu tai arno. Cytunodd yr ystâd i hyn ar yr
amod ei fod yn cwblhau’r tai oedd ar eu hanner.
Erbyn hyn roedd wedi gadael y bartneriaeth
gyda John Griﬃths ac wedi creu ei gwmni ei hun sef
Freeman Evans & Co, a bu’n gyfrifol am adeiladu
cannoedd o dai ym Manceinion cyn yr Ail Ryfel
Byd, ac mi gadwodd ambell un yn ôl fel ei fod yn
gallu eu rhentu allan.
Mae’n amlwg bod hyn wedi bod yn amser
llewyrchus iawn iddo gan iddo brynu ﬀerm yn
Ninbych cyn dechrau’r rhyfel. Nid oedd yn ﬀermio
ei hun ond yn cyflogi dyn i redeg i ﬀerm iddo. Erbyn
1940 roedd wedi adeiladu tŷ iddo’i hyn ar dir y
ﬀerm sef Llys House, ei gartref hyd y diwedd. Bu’n
gynghorydd ar Gyngor Tref Dinbych am
flynyddoedd maith ac yn Faer y dref ddwywaith.
Roedd yn dal i gadw gweithdy a chyflogi dynion i
wneud gwaith cynnal a chadw ar ei dai hyd ei
farwolaeth yn Hydref 1985, yn 90 oed.
Gadawodd arian yn ei ewyllys er mwyn ﬀurfio
dwy elusen: un yn Ninbych a’r llall yn ‘Stiniog,
gydag ymddiriedolwyr lleol yn rheoli’r elusennau
er budd y ddwy gymuned.
swyddfa@elusenfreemanevans.cymru
Freeman Evans, Blwch Post 73, Blaenau Ffestiniog,
LL41 9AL.
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Grãp Cymorth y Llan

“Y lloer dlos dan hwyrnos ha’ ...”
Lleuad binc 'supermoon' o Lan Ffestiniog dros gyfnod y 'lockdown.'
Tynnwyd y llun gwreiddiol dan y sêr yng Nghwm Teigl ac fe
ychwanegwyd cyfres y lleuad wedyn yn ‘photoshop’ ...
Llun – Gerallt Roberts

Yng nghanol y pandemig a’r argyfwng mwyaf mae’r mwyafrif
ohonom erioed wedi ei wynebu y gwelir gwir ysbryd
cymunedol yn ymddangos mwy nag erioed. Fel daeth hi’n
amlwg ein bod am wynebu cyfnod hir o ansicrwydd, daeth
gwirfoddolwyr ymlaen o bob cornel i gynnig cymorth i
unigolion mwy bregus o fewn ein cymunedau.
Ym mhentref Llan Ffestiniog sefydlwyd tudalen facebook
‘Grŵp Cymorth Llan Ffestiniog,’ ac o fewn ychydig oriau,
roedd dros 80 o aelodau, gyda’r mwyafrif yn cynnig bod ar gael
i helpu mewn unrhyw ﬀordd. Erbyn hyn mae 127 o aelodau a
nifer yn helpu eu cymdogion ymhob rhan o’r pentref, a hynny
wedi digwydd yn naturiol heb lawer o waith cydlynu. Rydym
yn lwcus iawn fel pentref o Siop Pen-y- Bryn. Mae Pete a Laura
wedi ymateb yn arbennig, ac o fewn dyddiau, trefnwyd i Pete
gael gwasanaeth talu dros y ﬀôn, a hefyd drefnu, drwy help
gwirfoddolwyr y pentref, fod modd dosbarthu nwyddau i
gartrefi’r pentref. I rai sydd yn hunan ynysu, mae medru ﬀonio
a chael nwyddau o siop y pentref yn allweddol bwysig.
Fel sydd yn nodweddiadol o dalgylch ‘Llafar Bro,’ mae’r
cydweithio rhwng elusennau, mentrau cymdeithasol a
busnesau’n wych, ac erbyn hyn yn gryfach nac erioed. Mae’r
Cyngor Tref, Cwmni Bro, Y Dref werdd, Cynghorwyr a
gwirfoddolwyr yr ardal hefyd yn eithriadol o brysur yn
cydlynu’r gwaith i gyd.
Rydym yn ﬀodus iawn o’r gwasanaeth Pryd ar Glud gan
westy seren, a’r gwaith gwych mae’r Dref werdd a’r Banc
Bwyd yn ei wneud, Antur stiniog, Atig nain gyda’r cynllun
rhannu bwyd, Y Gorlan yn dosbarthu bwyd, y ﬀeryllfeydd a’r
holl siopau lleol sy’n eithriadol o brysur mewn amgylchiadau
anodd yn ceisio sicrhau bod nwyddau pwysig ar gael.
Mae peryg yma o anghofio enwi rhywun – ond i’r holl
fusnesau, elusennau, mudiadau, staﬀ, a’r gwirfoddolwyr
arbennig MAwR Yw Ein DioLCH. Mewn undod mae
nerth, ac yn sicr, gall trigolion yr ardal fod ychydig tawelwch
eu meddwl o wybod bod cynifer yn barod i’w helpu os oes
angen.
Eleri Lloyd

Astudiaeth newydd yn ceisio taflu goleuni ar dwf anhygoel y capeli yn y Blaenau ...
Ddechrau’r ganrif ddiwethaf, roedd gan Flaenau Ffestiniog 50 o gapeli anghydﬀurfiol ar gyfer
poblogaeth o ddim ond 11,000 o bobl. Hyd yn oed petai pob unigolyn dros dair blwydd oed wedi
mynychu capel ar Ddydd Sul yn 1906, mi fyddai 58% yn fwy o seddi nag oedd y boblogaeth.
Codwyd mwyafrif helaeth y capeli yn y cyfnod cymharol fyr rhwng 1850 a 1914. Ond sut
mae esbonio’r twf trawiadol hwn? A pham fod y twf mor amlwg yn ardaloedd llechi Gogledd
Cymru?
Er mwyn ceisio ateb y cwestiynau hyn mae criw o wirfoddolwyr brwdfrydig, sef Frances
Richardson a Harvey Lloyd o Gapel Curig a Ken Jones o Lanberis, yn gwneud ymchwil am dwf
y gwahanol enwadau anghydﬀurfiol a’u capeli.
Mae’n debyg y cyhoeddir llyfr am hyn yn y man, fydd yn pwyso a mesur twf y capel
anghydﬀurfiol trwy Gymru a Lloegr. Mae Ken Jones wedi edrych yn arbennig ar gapel Llanberis.
Ond credwyd mai da fyddai cynnwys Bro Ffestiniog hefyd, gan fod yr ardal hon mor bwysig.

Credir fod balchder yn rhywbeth pwysig oedd yn annog y
cynulleidfaoedd gwahanol i adeiladu ac ymestyn, er mwyn creu
lle digon mawr ar gyfer, er enghraifft, cyfarfodydd misol Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, cyfarfodydd chwarterol y Bedyddwyr,
neu gystadlaethau Eisteddfodol. Ond a gaiﬀ y grŵp hyd i
dystiolaeth neu enghreifftiau pendant?
A beth am y sialensiau a grëwyd gan ymlediad y Saesneg yn
yr ardal, a arweiniodd, yn ôl dwi’n deall, at godi capel arbennig
i’r Methodistiaid Calfinaidd Saesneg eu hiaith?
Mi glywais i am yr ymchwil hon pan gysylltodd Frances
Richardson â fi, yn gofyn a oedd gennyf awydd cymryd rhan. Mi
gytunais, ond mi sylweddolais yn fuan wedyn fod Rhian
Williams, diacon efo Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn barod i
Rhai o’r cwestiynau y bydd y tîm yn trio eu hateb fydd:
wneud yr ymchwil yma a bod ganddi hi gefndir a gwybodaeth
• Pam y codwyd cymaint o gapeli rhwng 1850 a 1914?
oedd
yn ei gwneud hi’n ymgeisydd cryfach i wneud y gwaith.
• Pam y codwyd cymaint o gapeli fel bod yna or-gapasiti mor drawiadol, gan ystyried y capeli
Ond
mae’n
reit bosibl y gwnaf i gymryd rhan yn y prosiect yn y
i gyd?
dyfodol.
• Sut yr ariannwyd y gwaith adeiladu hwn? Cynulleidfaoedd capeli oedd yn bodoli’n barod
A oes gennych chi wybodaeth neu ddiddordeb arbennig yn
yn talu am yr eglwysi newydd, tirfeddianwyr neu unigolion cyfoethog yn cyfrannu’n
y
pwnc
diddorol hwn? Hoﬀech chi wirfoddoli i fod yn rhan o’r
hael, trwy ddefnyddio arian oedd wedi cael ei gynilo, neu trwy fenthyciadau?
gwaith?
Os felly, mae croeso i chi gysylltu â fi
• Oes yna dystiolaeth o broblemau’n codi oherwydd benthyciadau ar raddfa fawr? Hynny
roryfrancis@live.co.uk
neu 01766 830328.
yw, petai cynulleidfaoedd wedi benthyg arian mawr i godi capel, festri neu fans newydd,
Felly,
mae’r
ymchwil
yn mynd yn ei flaen, ac mae’n debyg y
a oedd hynny’n rhwystr i bobl eraill ymaelodi â’r gynulleidfa honno, oherwydd eu bod
gwelwn
ni
lyfr
am
hyn
yn
y man. Mae hanes arbennig yn perthyn
yn gyndyn i ddod yn gyfrifol am ran o’r dyledion hynny?
i’r capeli yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan oedd
Mae’n amlwg fod y capeli wedi tyfu wrth i’r dref ymestyn, gan greu cymunedau newydd, megis tref y Blaenau yn ei hanterth. Oni ddylen ni ymchwilio a thrysori
Tanygrisiau. Ond pwy oedd yr unigolion a ysgogodd yr ymdrech i godi capeli newydd? hon a thrio ei deall yn well?
Gweinidogion, stiwardiaid mewn chwareli, siopwyr, neu bwy?
Rory Francis
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‘BAKE-OFF’
YSGOLION BRO CYNFAL
AC EDMWND PRYS ...
Gyda'r ysgolion wedi bod adref ar 'lockdown' ers chwe wythnos bellach, penderfynwyd ceisio
codi ysbryd y disgyblion a’r rhieni drwy gynnal cystadleuaeth ‘Bake Oﬀ ’ yn Ysgolion Edmwnd
Prys a Bro Cynfal. Aed ati i benodi beirniaid anrhydeddus, sef Anti Wendy ‘Berry’ (Wendy
Evans) a Mr Anthony ‘Hollywood’ (Anthony Evans).
Rhannwyd y gystadleuaeth yn bum categori a hynny i oedrannau gwahanol yr ysgoldosbarth y Cyfnod Sylfaen, Blwyddyn 3 a 4 , Blwyddyn 5 a 6 , disgyblion Uwchradd ac
oedolion.
Cafodd pawb tua wythnos i baratoi cyn anfon lluniau o’u cynnyrch, ynghyd â’u llysenwau i
Mrs Iona Jones, y Pennaeth. Cafodd y lluniau wedyn eu hanfon ymlaen i'r beirniaid.
Dyma luniau rhai o’r goreuon ... gydag ymddiheuriadau i’r cogyddion y bu’n rhaid gadael eu
danteithion allan oherwydd prinder gofod.

Siocled, siocled, siocled ... Waw! Ceris, Ysgol Bro Cynfal.
Bisgedi lliwgar Non,
Ysgol Bro Cynfal

Bisgedi wedi’u haddurno’n gelfydd gan Nansi, Ysgol Edmwnd Prys.

I gloi, dyma sylwadau’r ddau feirniaid o fri:

Smartis blasus yn rhoi lliw ar gacen
Awel, Ysgol Edmwnd Prys.

Mafon cochion bendigedig yn do ar
bwdin Lily, Ysgol Edmwnd Prys.
“Hoffem ddiolch o
galon i bawb wnaeth
gymryd rhan yn y
gystadleuaeth.
Dwi’n siŵr bod y plantos wedi
mwynhau yn arw.
Yn sicr, llwyddwyd i gynnal
‘morale’ yr ysgolion a
thynnu pawb yn nes at
ei gilydd.
Cawn gystadleuaeth
arall debyg yn y
dyfodol agos!”

(ChWiTh): A dyma deulu Rowlands

[Ysgol Bro Cynfal]
yn gwledda ar y deisen hyfryd!
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STOLPIA - S T e f fA n

Ab OwAIn

DiGwYDDiADAu A HAnesiOn HYnOD Y FrO
Disgyniad Carreg o'r awyr –
Ar y 15 fed o Ebrill 1902 disgynnodd carreg o’r awyr i ardd Mr. Owen Jones,
y Gof, Heol Dorfil, Blaenau Ffestiniog. Tyllwyd yn ddyfal amdani, a’r dydd
Llun dilynol, cafwyd hyd iddi hi yn y dyfnder o naw troedfedd ac wyth
modfedd. Roedd yn debyg i wenithfaen las, bron yn grwn, ac yn
orchuddiedig a channoedd o fân dyllau. Dywed yr ysgolheigion mai y mân
dyllau hyn oedd yn cyfrif am y sŵn a wnâi wrth ddisgyn. Pwysa ddeng owns
ar hugain. Cafodd Mr. Owen Jones gynnig swm mawr o arian amdani, ond
gwrthododd ei gwerthu hyd nes cael gwybod beth oedd ei gwir werth.
Roedd hi i’w gweld yn nhŷ Mr. Jones y pryd hynny.
(Tybed beth a ddigwyddodd iddi)?
••••

Llwynog Call –

Cafwyd cawod o lyﬀaint bach yn y Penrhyn a’r Blaenau.

Bwrw Llyﬀantod Bychain –

Clywodd Bob Owen, Croesor, yr hanesydd a’r achyddwr enwog, yr hanesyn
canlynol gan fugail a fyddai a phraidd o ddefaid ar y Manod, Ffestiniog.
Dywedodd iddo weld llwynog un bore yn dod i’w gyfeiriad a llechodd er
mwyn iddo ddod yn nes ato a chanfod beth a oedd ganddo yn ei geg. Yr
hyn a oedd ganddo oedd dwy iâr fynydd, ac roedd wedi gosod y ddwy iâr
a’u gyddfau heibio ei gilydd fel eu bod yn gallu eu cario yn hwylus.
(Mae hi’n amlwg ei fod yn llwynog go gall)!
••••

iâr Hynod –
Yn y flwyddyn 1930 aeth Ellen Jones, o ardal Dorfil a iâr Rhode island Red
i arddangosfa hen ieir yn Crystal Palace - a oedd yn rhan o raglen y World
Poultry Congress. Roedd yn ofynnol bod yr iâr yn oedrannus a bod llythyr
gan ŵr cyfrifol i ddangos hynny. Yr oedd iâr Ellen Jones yn ddeunaw oed
ac yn dodwy yn gyson. Cafodd Ellen Jones lythyr i ategu’r ﬀeithiau gan
Brifathro lleol, E.Towyn Jones. Cafodd yr iâr a hithau groeso a sylw mawr
yn Llundain ac arhosai Mrs Jones efo’i nith, Mai Jones. a oedd yn Llundain
mewn coleg cerdd.
(O gyfrol ‘Stiniog’ - Ernest Jones 1988).
••••

Mellten yn taro clochdŵr eglwys Dewi santYchydig cyn agoriad swyddogol Eglwys Dewi Sant yn y Blaenau yn Hydref
1842 trawyd y groes ar y tŵr gan fellten. Rhoddwyd hi yn ôl yn ei lle ychydig
wedyn, ond credwch neu beidio, trawyd yr un groes yr eilwaith gan fellten.
Dyma hanesyn o atgofion R. Lewis Jones*, Granville, Efrog Newydd sy’n
sôn, yn ddiau, am yr un digwyddiad.
Dywedodd fy mam wrthyf eu bod wedi rhoi croes ar dop y tŵr bychan
sydd ar ben yr eglwys a bod mellten wedi ei tharo i lawr yn glir oddi wrth
yr eglwys, ac fe’i codwyd a rhoddwyd hi fyny wedyn ymhen tipyn o amser.
Daeth mellten wedyn ac a’i trawodd yn glir i ganol y ﬀordd at dŷ y Person.
( O ‘Adlais o’r Dyddiau Gynt’, yn y Rhedegydd, 6 Gorﬀennaf ,1933 ).
o.n. Roedd R. Lewis Jones yn hen ewythr i Mrs Eleri Jones, Bryn Oﬀeren.

Oddeutu 1984 clywais hanesyn diddorol gan Aled Jones, a fu’n athro yn
Ysgol Glan Clwyd, am gawod o lyﬀaint bychain a ddigwyddodd ym Mhenrhyndeudraeth pan oedd yn hogyn. Un noson, roedd wedi agor drws cefn
ei gartref ac ar fin mynd i nôl glo o’r cwt pan welodd rai cannoedd o lyﬀaint
bach maint ewin dyn wedi dod i lawr yn un cawod ac yn neidio o gylch y
lle. Dechreuodd rhai ohonynt anelu am y tŷ a bu’n rhaid i Aled gael help ei
dad i’w rhawio nhw allan yn ôl. Ar ôl adrodd y stori hon clywsom am gawod
o lyﬀaint yn digwydd yn y Blaenau yn yr 1920au, a thra’r oedd aelodau o
Gapel Tabernacl (MC) yn dod allan o’r oedfa hwyr. Pan oedd un ddynes
ar ei ﬀordd i lawr am ei chartref goddiweddwyd hi gan un arall a’r geiriau
cyntaf a lefarodd honno oedd - “Mae hi ‘di gwneud cawod o lyﬃnt ”, fel petai
yn beth cyﬀredin ! Gyda llaw, gwnaed cawod o lyﬀaint yn Nhreﬀynnon, Sir
Fflint ym mis Awst 1890, hefyd.
••••

Olwyn o dân Byddai llawer o’r hen bobl yn credu eu bod wedi gweld olwynion tân mewn
sawl lle yn yr ardal hon a mannau eraill. Dyma un stori am ddynes a fu’n
llygad-dyst i ddigwyddiad gyda olwyn dân:
Un tro, roedd Elin Jones, Peniel Terrace, yn ddiweddarach, yn cerdded
i fyny i’w chartref yn Dŵr Oer, nid nepell o Lyn Manod. Wedi cyrraedd y
bonc gwelodd gylch neu olwyn o dân yn chwyrnellu ger tŷ drwm yr inclên
a chynhyrfodd gryn dipyn gan y digwyddiad. Pa fodd bynnag, aeth heibio’r
lle ac adref ar eu hunion. Y bore trannoeth, roedd Mr. R. Bowton, y
goruchwyliwr yn cael ei griwlio i fyny’r inclên mewn wagen ond er syndod
iddo, nid arafodd y wagen wedi cyrraedd y crimp nac aros ar y lan, ond codi
i fyny yn syth am y drwm. Trwy ryw drugaredd, gallodd neidio yn glir oddi
arni hi cyn cael niwed. Yn ei fraw, aeth ar ei union at fraciwr yr inclên i’w
geryddu, ond gwelodd fod hwnnw yn hollol lonydd ar lawr ac wedi
syrthio’n farw tra wrth ei waith. Credir bod Elin Jones wedi cael argoel o’r
digwyddiad hynod hwn. Bu amryw o enghreifftiau tebyg yn ein bro, ond
bydd yn rhaid gadael eu hanes tan rhyw dro eto.
••••

Darganfyddiad Hynod – Awst 1879 Yr wythnos diwethaf, daeth gweithwyr llinell y ﬀordd haearn o’r Bala i
Ffestiniog gerllaw Pant Mawr, Trawsfynydd o hyd i weddillion pur hynod.
Pan y gweithid ar y cutting (toriad dwfn) tynnwyd sylw Richard Roberts
at fath o focs, ac erbyn manylu arno, canfuwyd ei fod yn naw troedfedd o
hyd a phum troedfedd o led, a therfyn o blanc yn ei ganol ar ei hyd fel y
tebygai lawer i arch, ond ei fod yn rhy hir. Yr oedd ei goed yn dair modfedd
o drwch o dderw da. Ceid hefyd bolyn pren crwn ymhob pen iddo a thwll
ar ei hyd. Ceid hefyd dwr o gerrig gwynion o boptu tano. Yr oedd clai glas,
a hwnnw yn orchuddedig â mwsog.

(Adroddiad o hen bapur newydd mewn llyfr lloﬃon).

Eglwys Dewi Sant heb y groes ar y clochdŵr.
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o.n. - Tybed a oedd hwn yn dyddio o’r Oes Efydd? Byddid yn gwneud
defnydd o gerrig gwynion a chlai glas yn rhai o ddefodau yr oes honno.

’Stiniog o’r Wasg Erstalwm
(Rhan dau)
Daw hysbyseb yn y North Wales Chronicle (N.W.C.) 13 Mai 1830, a
gwybodaeth am ddarn o dir, 400 erw o faint, ynghyd â thri llyn, neu three large
pools, yn ôl geirfa’r hysbyseb, oedd ar osod yn y plwy’. Roedd y pools hyn yn
orlawn o frithyll, ac ychwanegai’r hysbyseb y gellid adeiladu tŷ ar y safle petai
angen. Gofynwyd i’r sawl â diddordeb gysylltu â Mr Robert Owen, hafod
Ysbytty, Festiniog, am fwy o wybodaeth. (Tybed ai dau lyn Gamallt a Llyn Bryn
Du oedd dan sylw?)
Roedd chwarel lechi ar osod ger ‘Stiniog mewn hysbyseb a welid yn y
Liverpool Mercury ar 20 Awst 1830. Roedd ﬀermydd mewn plwyfi cyfagos ar
osod hefyd. Mae’r gybolfa o gam-ddehongli a chamsillafu enwau cynhenid
gan Saeson y 19 ganrif yn ddolur i’r llygaid yn yr hysbyseb. Cynhwysir rhan
ohono yn yr iaith, neu’r fratiaith, wreiddiol, i brofi nad ﬀenomen newydd yw
sarhau’r Gymraeg. Byddai yr isod o ddiddordeb i’n cymdogion o
Drawsfynydd, Dolgellau ac Ysbyty Ifan, yn sicr.
To be Let, for the low rent of £160, in one of two Farms. Pantglas, situate in
Prawsfinith Parish, eight miles from the town of Dolgelly, containing 500 Acres
of LAND, well fenced and inclosed- about 150 Acres Arable, the remainder
Meadow Pasture, and Coppice...
Also, a FARM (part of Cefn Garoo Farm, in Sputty Evan) containing 150
Acres of Meadow and Pasture LAND, with or without the exclusive right of
Sporting over Grousing hills, twelve miles in circumference...

Tan-y-bwlch ar 25 o Chwefror, 1831, sef Bryn Rodyn, Cae Iago, Llech-yRonw, yn ôl sillafiad y cyfnod, ar hysbyseb yn y NWC ar 6 Ionawr y flwyddyn
honno yn rhoi manylion am leoliad y ﬀermydd hynny: The above premises are
situate in the most picturesque part of the Vale of Ffestiniog...
Petai rhywun yn chwilio am lety, fesul wythnos neu fis, yn ardal ‘Stiniog
ym mlynyddoedd cynnar y 19 ganrif, byddai’r hysbyseb am le felly at the head
of the ever to be admired and truly romantic Vale of Ffestiniog (gyda ‘Ff’) i’w weld
yn y Jackson’s Oxford Journal ar y 21 Mai 1831. Dywed hyn wrthym fod y fro
hon yn adnabyddus gyda theithwyr yr adeg hynny. Y llety hwnnw oedd rhywle
ger, neu’n rhan o’r Pengwern Arms, a’r lle yn addas ar gyfer teuluoedd medda’r
hysbyseb. Roedd pum llofft a thri pharlwr, a’r cyfan wedi eu peintio a’i addurno
‘yn ddiweddar’gan y perchennog, Martha Owen, ac ar gael am brisiau
rhesymol ganddi. Ymysg atyniadau’r ardal y flwyddyn honno, fel heddiw, oedd
y nifer o lynnoedd ar gyfer pysgotwyr, a hefyd good salmon fishing within a mile.
Gellid hefyd hurio car a cheﬀyl yno ar fyr rybudd i deithio o amgylch y fro.
Roedd hysbyseb arall ynghlwm â’r uchod yn cynnig newly-erected Gothic
Cottage ar osod, am gyfnodau o fisoeddd, neu flwyddyn, gyda phedair llofft a’r
ystafelloedd arferol eraill, stabl ar gyfer pedwar ceﬀyl, gyda dwy lofft uwchben.
Byddai unrhyw gentleman a gymerai fantais o’r cynnig hwn yn gallu cael ei
frecwast a’i de yn y bwthyn, a’i ginio yn y Pengwern Arms, oedd o fewn pum
can llath o’r lle. Byddai’n ddiddorol gwybod pa fwthyn oedd/yw hwn.
Mae’n debyg’ mai’r cofnod o farwolaeth Daniel Williams mewn damwain
mewn chwarel lechi yn ‘Stiniog, yn y NWC 14 Hydref 1834, yw’r adroddiad
cynharaf mewn papur newyddion Cymreig o ddamwain angheuol yn
chwareli’r fro? Ni enwir y chwarel, ond ceir gwybodaeth i Daniel golli ei fywyd
pryd y cwympodd tunelli o gerrig arno.
VPW

Pwy ddaeth yn denantiaid Pantglas yn Nhrawsfynydd, a’r tyddyn unig ar ben
y Migneint, Cefn Garw, yn Awst 1830 tybed? Pum mlynedd yn ddiweddarach,
ar 6 Ebrill 1835, roedd chwarel lechi Cafn Garw, ger Festiniog ar osod. Yn ôl yr
hysbyseb, roedd y chwarel yn cynnwys craen, olwyn ddŵr, tŷ i’r asiant, a thai
i’r gweithwyr, gyda hawl hefyd i lês i dyllu am blwm dan 2,000 o erwau gerllaw
y chwarel. Roedd y cyfan o fewn cyrraedd i ﬀordd dyrpeg, a dim ond wyth
milltir i ﬀwrdd o borthladd yn ôl Mr Powell, Sadlar, 22 Dale St., Lerpwl, y
gwerthwr.
Yn y NWC ar 29 Gorﬀennaf 1830 hysbysebwyd dwy ﬀerm sylweddol
gyfagos ar werth fel Freehold Estates, sef Dduallt a Glanrafon, yn cynnwys dros
600 erw o dir rhyngddynt. Fferm arall ar werth oedd Bron y Manod, yn
cynnwys 104 erw o dir, gyda rhan o Lyn Manod, gyda’i stoc dda o bysgod, yr
adeg honno, yn rhan o’r stad honno.
Cynhaliwyd ocsiwn hefyd ar dair ﬀerm yng Nghwm Cynfal, yn nhafarn

Cefn Garw, Ysbyty ifan.

............................ Dathlu 102 ............................
Llun bach o ddiwrnod pen blwydd
Mam, sef Nora Williams yn 102 mlwydd
oed.
Un o Llan ydi Mam, ond yn byw yn
Cupar, Fife, hefo fi a’r gŵr ers pedair
blynedd. Ar ôl clapio i’r NHS yn ein stryd ni,
cawsom amser difyr gyda’n cymdogion yn
canu ‘hen Wlad Fy Nhadau’ i Mam, a’r teulu
ar Facebook yn ein dilyn o Gaernarfon,
Aberdeen ac Abu Dhabi. Mae dementia ar
Mam, ond mae’n cofio geiriau’r anthem
genedlaethol.
Mae gwefan Wales-Online wedi dangos y
ﬃlm a gwneud cyfweliad ac mae Undeb
Rygbi Cymru [y ‘WRU’] wedi cael gafael ar
y stori ac wedi ein holi hefyd. Felly mae stori
mam wedi mynd yn feiral!
Cadwch yn iach i gyd yna.
Diolch a chofion atoch,
Dorothy McIntosh.
Nora Williams yn dathlu ei phen-blwydd yn 102 mlwydd oed. Diolch i Dorothy am yr hanes a’r lluniau.
Anfonwn gyfarchion trigolion y Llan atoch i fyny’n yr Alban.
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Rhod y Rhigymwr
IwAn MOrgAn • MAI 2020

Haint y ‘Coronafirws’ fu’n ysbrydoliaeth i ddau o
rigymwyr y golofn y mis yma. Dyma’r neges a
dderbyniais gan CLiFF o’R BonTnEwYDD:
“Gobeithio eich bod yn cadw’n reit iach o gysidro’r
amgylchiadau dyrys rydym yn eu hwynebu ar hyn o
bryd.
Wedi bod yn cadw fy hun reit brysur ar y
cyfrifiadur yn lladd amser wrth geisio llunio penillion
ac englyn am yr haint ...”

CORONAFIRWS
Ugain-ugain – dechrau’r haint,
Dim clem gan neb o’i hyd na’i faint!
Cychwyn ei daith yn Tseina bell
A’n gosod oll mewn ﬀugiol gell.
Yn sydyn aeth o wlad i wlad,
Anfon ein byd i faes y gad,
Pwyllo’r difäwr ciaidd a chas! –
Gwledydd sy’n ceisio’u gorau glas.
Mae’n taro’r ifanc, dynes a dyn,
Sleifia i bobman ar ei liwt ei hun;
Mae’n rhaid i holl genhedloedd byd
Geisio’i ddifa ar y cyd.
Rhaid edrych ‘mlaen am ddyfodol gwyn
Pan ddaw eto haul ar ddôl a bryn;
Pobol yn canu yr un gân
Am gadw’r ddaear oll yn lân.
Geiriau ‘sgrifenedig Duw –
Eu sangu wnaeth y ddynol ryw,
A’u dirmygu wnaethant hwy,
‘Doedd mo’u heisiau arnynt mwy.
Ond wedi’r helynt ddaeth i ran
Yr iau a’r hen, y llesg a’r gwan,
Dichon y daw heddwch bythol
i wledydd daear yn barhaol.”
A dyma gynnig CLiFF ar lunio englyn:
“Eglur y cur i’r rhai caeth – o’i gario
i guriad dynoliaeth;
Llid a gofid ôl y gwaeth,
hir aros mae yr hiraeth.”

‘At bwy yr af yn nydd y ddrycin gref?’ fel yng
nghwestiwn yr emynydd o’r Dderwenlas,
Machynlleth, y diweddar William John Richards:
Yr eglwys fawr a weli, - heddiw
O’i mewn, dim addoli;
Feirws diafol gaeodd hi, Mewn gardd mae cynnal gweddi.
Mae llinell gyntaf ymdrech ELwYn yn ein hatgoﬀa
o un o englynion Gwilym R. Tilsley o’i awdl arobryn
ym Mhrifwyl Llangefni [1957] – ‘Cwm Carnedd,’
pryd y disgrifia’r dirywiad cymdeithasol a fu yng
Nghwm Penmachno:
Y capel mawr a weli, - ar y Sul
Tyrrai’r saint i’w lenwi;
heddiw, nid oes i’w noddi
Yn ei dranc ond dau neu dri.

“Ymgais i ddatrys yr englyn - er mod i wedi newid
ychydig ar ei drefn! Mae'n amlwg fod llinell 3 yn
golledig go iawn. Meddyliais hwyrach mai 'deuddeg'
fyddai'r odl, ond fedrwn i ddim canfod rhif i
gynganeddu efo hwnnw. Be am hwn felly:”
Tri un a dau, tri naw a deg, - trigain,
(Tri ugain), tri phymtheg;
Un, dau, naw, deunaw a deg (y llinell ola’ wreiddiol)!
A diweddu â deuddeg!

Hola Paul tybed a all rywun lenwi’r bylchau ac
anoga ni i adael iddo wybod.

Beth am ychwanegu at y cwpled ... erbyn 25 Mai os
gwelwch yn dda:

Mewn cyfarfod o Gymdeithas Hanes Bro Ffestiniog
yn 2009, disgrifiodd Allan Tudor sut y bu iddo
ganfod ‘englyn rhyfedd iawn’ wedi’i naddu ar wal
mewn cwt pren ar un o lefelydd chwarel y ‘Lord’:

“Os nad oes neb yn cofio,” meddai, “beth am gynnig
llinellau newydd?”

“Dwn ‘im be’ ga’i roi mewn difri’
Yn fy ngardd i’w harddu ‘leni? ...’
IM

Dyma’r englyn fel ag y naddwyd ef ar wal y cwt:
111 a 2, 999 a 10 - 20 20 20
. . . . . 15 15 15
.........
1 2 9, 18 a 10

Meddai,

Cafwyd ymateb cyflym iawn gan
Mei Mac @MeiMacHuws:
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Dydw i ddim yn ’drydarwr,’ ond fe geisiais innau
fynd ar drywydd creadigol tebyg i Annes Glyn i ailgreu'r llinell goll. Meddwn wrth Paul:

“Biti fod llinell a hanner wedi mynd o'r cof” meddai,
“ond mae amser hir ers 1947!”.

Diolch i Paul Williams, Cadeirydd ein papur ac un
o’m cyd-olygyddion, am gyfeirio at ‘ddirgelwch difyr
iawn’ a ymddangosodd yn rhifyn Gorﬀennaf 2009,
ac a ymddangosodd fel erthygl fer ar ein gwefan
wedi hynny.

Ym mis Mawrth 2020, gosodwyd her i feirdd ‘Llafar
Bro’ a’r byd trwy gyfrif Trydar @LlafarBro i geisio
gorﬀen yr englyn. Bu ‘Barddas’ a phodlediad ‘Clera’
yn rhannu a hyrwyddo'r gamp hefyd.

A dyma ymateb ELwYn ar fesur ‘englyn digynghanedd’ ... er hynny, yr un ydy’r neges ag a geir
yng ngherdd CLiFF.

Tri un a dau, tri naw a deg - trigain,
Tri ugain, tri phymtheg,
Un deg a dau ddaw'n ddeuddeg (10+2=12)
Un, dau, naw, deunaw a deg.

Gan fod bron bob un o ﬀyddloniaid y golofn yn
llwyddo i dderbyn y rhifynnau digidol o’r papur,
rhaid fydd trefnu tasg fach ar eu cyfer y mis yma.
Dydy GwEnLLiAn ddim i mewn i’r dechnoleg,
ond fe anfonais gopi o ‘Rhod y Rhigymwr’ Ebrill iddi
drwy’r post. Mae’r ohebiaeth a dderbyniaf oddi
wrthi bob mis yn hynod ddifyr a diddorol. Gwnaeth
gweithiau Parry-Williams argraﬀ fawr arni ac mae’n
amlwg yn hyddysg iawn ynddynt. Roedd Mam
GwEnLLiAn yn enedigol o ardal Drws-y-Coed a
mynychodd Ysgol Rhyd Ddu, lle bu tad yr athrylith
yn brif athro am nifer o flynyddoedd.
Yn wyneb y caethiwo a’r ynysu, diolchwn am inni
gael tywydd hafaidd yn Ebrill eleni i gael cilio i’n
gerddi. Mae’r ardd lysiau dros y ﬀordd yn barod i’w
phlannu gennyf. Yn anﬀodus, mae’r hyn sydd gen i
i’w rhoi ynddi’n brin:

Hyderwn yn wir y bydd gwell graen ar ein byd pan
ddaw’r felltith yma i ben!
Cysylltodd ELwYn o ‘dre’r ﬃn,’ Wrecsam,
hefyd. Roedd yn braf clywed ganddo yntau.

“O weld bod ein capeli a’n heglwysi ni i gyd wedi gorfod
cau i lawr oherwydd y feirws, mae nhw’n dal ar agor
yn Rwsia. Mae eu credo nhw’n llawer cryfach, fel y
clywais gan ddwy wraig mewn cyfweliad teledu ...
‘Dydyn ni ddim yn poeni’n ormodol amdano oherwydd
ein bod yn ddiogel ym mreichiau Duw!’ “

"Dwi wedi creu trydedd llinell i'r englyn, sy'n cynnwys
llusg wyrdro slei. Wn i'm beth fydd barn yr hoelion
wyth barddol!"

"Dyna’r gorau alla i ei wneud!" meddai.
Tri un a dau, tri naw a deg - tri ugain,
Un trigain a phymtheg,
————- deuddeg,
Un, dau, naw, deunaw a deg.
"Reit!" meddai Annes Glyn @Yr_Hen_Goes :

Diweddariad Feirws: Mae'r banc bwyd ar agor
rwan bob dydd (Llun – Gwener), rhwng 2yp a 3yp.
Bydd mesurau newydd mewn lle i
amddiﬀyn y gwirfoddolwyr, a bydd rhaid
i -bob un ddilyn rhain.
Dim ond un person o’r teulu i ddod i nôl
pecyn; dim plant os yn bosib.
Os ydych yn hunan ynysu ac angen
danfoniad i'r tŷ, cysylltwch ar
07435 290553

LLUNIAU A GDPR
Ewch i’n gwefan i weld manylion gyrru
lluniau atom, a sut mae Llafar Bro yn ymdrin
â data personol – Diolch

Craig Nyth y Gigfran

........................................
Yn rhifyn Ebrill, mi rois gais am ddarn coll y
darlun mynyddoedd sy'n atodiad i lyfr 'hanes
Plwyf Ffestiniog'. Diolch i Philip Lloyd, Yr
Wyddgrug - a nifer o garedigion eraill Llafar Bro
- mae fy nghopi yn gyflawn eto. Roeddwn yn
falch o fedru talu'r gymwynas yn ôl trwy sganio
a gyrru rhan o'r map oedd ar goll ganddo fo,
felly’n cwblhau dau gasgliad o’r dogfennau!
Yr hyn sy'n syndod – ac yn dipyn o siom i mi
- ydi sylwi nad yw'r darn oedd ar goll yn enwi
Craig Nyth y Gigfran, a hitha mor amlwg i
drigolion y Blaenau.
Am wyth munud wedi saith, yn wythnos olaf
Ebrill, ar ôl diwrnod chwilboeth arall yn yr ardd,
mae'r tymheredd yn gostwng wrth i'r haul
suddo'n araf i Gwmorthin, dros ysgwydd garw
Craig Nyth y Gigfran. Am yr wythnosau nesa, mi
fydd y machlud yn symud dow-dow ar hyd y
gorwel tua chraig gron Carreg Flaenllym, cyn
troi'n ei ôl wedi diwrnod hira'r flwyddyn, i
dynnu'r hydref amdanom eto. ‘Aros mae'r
mynyddau mawr’ meddan' nhw, ac mae Nyth y
Gigfran wedi bod yn gefndir sefydlog i mi ers
plentyndod - pan oedd ei lethrau'n ﬀurfio terfyn
gorllewinol fy myd. Wedi bod ‘wrth fy nghefn ym
mhob annibyniaeth barn.’ Dim y mwyaf trawiadol
o greigiau Stiniog efallai, ac yn sicr dipyn is ei
huchder na’r Moelwynion. Eto’i gyd mae
rhywbeth amdani. Dwi wedi treulio oriau maith
yn syllu ar ﬀurf a lliw y mynydd yma; ar
ddylanwad natur ac ôl llaw dyn. Myfyrio, pan yn
hogyn yn yr ardd gefn yn ‘Jonsdryd’, pa mor braf
fyddai ﬀrwydro’r copa i gael mwy o haul gyda’r
hwyr, heb sylwi bryd hynny bod yr Allt Fawr y tu
ôl iddi yn uwch eto! Rhyfeddu o weld pobol yn
ymddangos o geg lefal yng ngwynab y graig, wedi
eu tywys yno gan weithwyr y Gloddfa Ganol
trwy grombil y mynydd. A chofio meddwl fod y
ceiliog gog yn medru taflu ei lais ailadroddus bob
cam o lethrau serth y graig i’r ardd honno. Wrth
gwrs, roedd y gog dipyn nes na hynny, yn y tir
rhwng Fron Fawr a Dorfil. Dyma lle adeiladwyd
tai Trem y Bwlch wedyn gan roi diwedd ar ein
trem neu’n golygfa ni!
Cyn yr adeiladu digywilydd, byddwn yn
craﬀu tua’r Moelwynion o ﬀenast y llofft a
phendroni'n hir. Synfyfyrio ai ‘Moelwyn Mawr’
oedd enw’r mynydd hwnnw i bobol Croesor
hefyd? Mwy o fwydro nag athronyddu, rhaid
cyfaddef, ond, os oedd pobl o wahanol
ddyﬀrynnoedd yn galw'r un enw ar y
mynyddoedd rhyngddynt: Sut?! Ac ers pryd?
Fyth ers y dyddiau diniwed yna, mae map wedi
dal ryw gyfaredd rhyfeddol i mi. Ymgolli yn yr
hen enwau; darnau hudolus o gof gwerin. Pob
carreg, nant, a ﬀridd wedi golygu rhywbeth i
rywun ryw dro.
Dwi'n darllen nôl a 'mlaen rhwng dau lyfr ar
hyn o bryd: 'The hills of Wales' Jim Perrin, a
‘Bylchau’ Ioan Bowen Rees ... dau awdur all ddod
â thirlun mynyddig yn fyw iawn efo’u sgwennu
ﬀraeth, ac maen nhw’n dod â hiraeth mawr i mi
am gael crwydro'r ucheldir eto. Fe ddaw eto...
A finna ddeugain mlynedd yn hŷn, cyfnod

Craig Nyth y Gigfran
sy'n dalp da o fywyd meidrolyn ond yn ddim mwy na rhithyn o drwch blewyn yn oed Nyth y Gigfran,
dwi'n gweld y Graig o’r ardd yma hefyd, ac yn mwynhau gwylio'r llethrau yn newid yn ddyddiol.
Lliwiau tân yn haul isel y bore. Newid ar ddiwedd dydd wedyn, o lwyd-olau'r gwyll, a glas y cyfnos,
cyn toddi i ddüwch y nos.
Yma, ar ôl diwrnod braf o blannu tatws, hau ﬀa, a chwynnu, caf eistedd efo diod bach, yn gwylio'r
cysgodion yn tyfu'n hirach ar draws ein paradwys bach. Mae’r titws wedi arafu eu teithiau ‘nol a ‘mlaen
i’r blwch nythu ar y cwt, a’r ceiliog mwyalchen yn canu ei anthem hyfryd nosweithiol o’r helygen.
Cyn t'wllu mae'r haul yn rhoi un ﬀarwél olaf trwy yrru pelydrau ar i fyny, o du ôl i ysgwydd chwith
Nyth y Gigfran a thros Geseiliau'r Moelwyn; golygfa arall sydd wedi aros efo fi ers plentyndod.
‘Daw eto haul ar fryn’ ydi dywediad mwyaf cyﬀredin y Cymry yn ystod y Gofid Mawr; dyma edrych
ymlaen at haf o nosweithiau hwyr, braf, yn gwylio’r haul ar fryn annwyl iawn.
Paul Williams
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Dyma lun o Lleu Llaw Gyﬀes a Blodeuwedd, o gangen leol o'r Mabinogi,
chwedlau enwocaf Cymru.
Anogwch eich plant i liwio'r llun a'i yrru i mewn ar gyfer gwefan ‘Llafar Bro.’
Be' am dreulio pum munud efo nhw hefyd yn edrych ar fap o Gwm Cynfal a
Maentwrog, a chwilio am enwau o'r chwedl:
Bryn Cyfergyd; Llech Ronw; Tomen y Mur... mae llawer iawn mwy.
Dwi'n cymryd rhan mewn her 100 diwrnod i greu llun lliwio bob dydd. Gallwch eu gweld
i gyd ar fy safle blogio, sef https://lleucugwenllian.wordpress.com/
LLUN I’W LIWIO
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SUT MAE GWYDDONIAETH WEDI NEWID Y BYD?
................ Caryl Morris Jones, Trawsfynydd ................
Gan mlynedd yn ôl, roedd y byd o’u hamgylch yn ddirgelwch i bobl y ddaear. Doedd
dim gwybodaeth ganddynt ynghylch atomau sy’n adeiladu popeth, firysau a bacteria
sy’n eﬀeithio pobl, planhigion ac anifeiliaid, na hyd yn oed y geneteg sy’n llywio’u
bywydau a bywydau eu plant am genedlaethau i ddod. Yn wir, doedd ganddynt ddim
syniad fod rheswm fod eu traed yn aros ar y ddaear. Erbyn heddiw, mae gennym atebion
ac esboniadau i’r mwyafrif o’r cwestiynau hyn. Drwy ymchwil a gwaith mae
gwyddonwyr wedi darganfod disgyrchiant, genynnau, organebau bach sy’n gwneud
pobl yn sâl ac yn helpu i’w cadw’n iach. Ond sut digwyddodd hyn?
Daeth un o’r datblygiadau cynharaf yn 1543. Datgelodd y seryddwr Pwylaidd
Nicholas Copernicus ei theori mai’r haul oedd canol y bydysawd ac nid y Ddaear, gan
newid blynyddoedd o gred fod yr haul a phlanedau eraill yn symud o amgylch y Ddaear
[1]. Newidiodd hyn y ﬀordd roedd llawer o bobl yn gweld ein planed, a sbardunwyd
mwy o ymchwil i mewn i’r gofod a deall yr hyn sydd o’n hamgylch, ymhell ac agos, gan
arwain at ddatblygiadau modern fel yr orsaf ofod a chynlluniau hyd yn oed i gytrefu
planedau eraill.
Daeth darganfyddiad arall yn 1644, pan amlygodd Isaac Newton y syniad o
ddisgyrchiant cyﬀredinol. Datblygwyd dealltwriaeth mai dyma’r grym sy’n cadw pethau
at ei gilydd. Dyma pam mae ein traed yn aros ar y llawr a pham mae’r planedau i gyd yn
symud mewn orbit o amgylch yr haul [1]. Mae dau brif ﬀactor yn eﬀeithio disgyrchiant,
sef maint gwrthrych a pha mor agos yw dau wrthrych at ei gilydd. Daeth y darganfyddiad
hwn a chwilfrydedd i fyd llawer o bobl, wrth iddynt sylweddoli fod rheswm am bethau
yr oeddent wedi eu cymryd yn ganiataol.
Yn 1821, dyluniwyd y modur trydanol cyntaf gan Michael Faraday, wrth ddarganfod
fod gwifren yn troi wrth gael ei rhoi wrth begwn magnetig. Ddeg mlynedd yn
ddiweddarach, daeth yr un gwyddonydd y cyntaf i greu trydan trwy symud gwifren trwy
faes magnetig. Arweiniodd hyn at ein defnydd cyﬀredinol o drydan, gan wella bywydau
pobl hyd heddiw [1] Heb waith y gwyddonydd hwn, mae’n annhebygol y byddai
gennym geir a pheiriannau, a fyddai’n gwneud ein bywydau yn hollol anadnabyddadwy
heddiw.
Daeth darganfyddiad arall chwyldroadol yn 1859, sef esblygiad [1]. Enw’r
gwyddonydd a ddatblygodd y theori yma oedd Charles Darwin. Ei syniad oedd fod pob
organeb wedi esblygu o un hynafiad cyﬀredin, a elwir heddiw yn LUCA (last universal
common ancestor), a fod organebau yn newid yn araf iawn dros amser i greu
rhywogaethau newydd. Datblygodd theori arall ynghylch sut roedd hyn yn digwydd,
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sef detholiad naturiol. Theori fod y newidiadau sy’n datblygu
mewn rhywogaethau yn help iddynt oroesi, oedd yn egluro pam
fod anifeiliaid y lliw roeddent, a pham fod cymaint o wahanol
organebau mewn gwahanol lefydd ar draws y byd. Achosodd y
darganfyddiad yma newidiadau anferthol yng nghredoau pobl,
oedd ynghynt yn bendant fod eu crefyddau yn egluro creu’r
anifeiliaid a chreaduriaid o’u cwmpas. Sbardunodd ymchwil
pellach i’r theori, a darganfyddwyd tystiolaeth i’w chefnogi, gan
achosi newid enfawr ym mywydau pobl, sut roeddent yn egluro’r
byd a’r hyn roeddent yn wybod i’w gredu.
Mae nifer enfawr o ddarganfyddiadau eraill, wrth gwrs wedi
newid yr hyn mae pobl yn ei gredu a’i ddeall, yn cynnwys
darganfod bacteria yn yr 1860au gan Louis Pasteur, theori
perthnasedd Albert Einstein yn 1905, Theori’r glec fawr yn 1927
gan Georges Lemaître, a datblygiad penisilin yn 1928 gan
Alexander Fleming. Mae gormod, mewn gwirionedd i ddechrau
gwneud cyfiawnder â’r pwnc, gan fod pobl yn chwilota yn gyson
am atebion, ac mae’r darganfyddiadau’n dal i ddod hyd heddiw.
Mae’r gwaith gan wyddonwyr ar hyd hanes wedi arwain at
ddatblygu pethau fel meddygaeth, trafnidiaeth, mas-gynhyrchu,
bwydydd newydd. Heb wyddoniaeth, mae’n annhebygol byddai
llawer o ddatblygiad wedi bod ym mywydau pobl, ac mae’n anodd
dychmygu’r hyn fyddai’n llenwi’r byd heddiw oni bai amdano.

............... Iaith ‘Stiniog a Meirionnydd ...............
Ar gais Cadeirydd ‘Llafar Bro’, dyma fi’n mentro sôn am iaith ‘Stiniog. Cofiai
amdanaf yn trafod idiomau’r ardal yn y gwersi cyfieithu, er mwyn cyfoethogi
geirfa aelodau’r dosbarth, yn hytrach na’u bod yn cyfieithu’n rhy lythrennol.
Enghraifft bosibl: ‘to give it up as a bad job’, ‘rhoi’r ﬃdil yn y to.’ Tybed a hoﬀech
chi restr o enghreifftiau tebyg, fel petai’n rhan o eiriadur? Amheuaf mai buan y
blinech: gormod o bwdin dagiﬀ gi, meddai’r hen air. Gwell dweud tipyn o hanes
ynglŷn ag ambell air neu sylw, os oes modd.
Cyn cychwyn: o ran iaith, ble mae ﬃniau ardal ’Stiniog? Y Blaenau a’r Llan
wrth gwrs, ond beth am Traws a Maentwrog? a Dolwyddelan? Ydyn’ nhw, yno,
yn siarad yn bur debyg i ni? Gwaetha’r modd, ni fûm i’n byw yn yr un ohonynt,
i gael ’nabod eu hiaith yn drwyadl: ond i’r hen Ysgol Cownti a’r Sentral deuai
pobl o Groesor a Llanfrothen, y Penrhyn a Minﬀordd, ac yn yr ysgol felly, amser
chwarae yn bennaf, y dysgem ddeall ein gilydd yn llwyr, (gan amlaf i ﬀraeo, i
frolio ein hunain ac i herian ein gilydd).
Cwestiwn anodd arall: mae galw plentyn yn fwrddrwg, neu ddweud bod
peth yn ddrud fel pupur, yn rhannau o’n hiaith yma: ond ai yn ‘Stiniog yn unig
y clywir nhw? Go brin. Cofiwch nad o’r plwyf hwn y daeth y miloedd o
chwarelwyr i greu tref lle ’roedd, yn 1911, bron ddeuddeng mil o drigolion, ac
a oedd felly’r dref ail fwyaf yn y Gogledd. O weddill Sir Feirionnydd, ond yn
bennaf o Sir Gaernarfon a Dyﬀryn Conwy, yr hanent, pob un yn siarad iaith ei
fro. Cymysgedd felly, mae’n debyg, a siaradwn; tebyg bod hyn yn wir am sawl
ardal.
I mi’n blentyn, diarth iawn oedd Sir Feirionnydd, ei phobl a’i hiaith. Ni
chofiaf weld na’r Traws, na Harlech, na’r Bala - na Dolgellau cyn tua 1948.
’Roeddwn i ac Eigra wedi ennill gwobrau yn arholiad yr Ysgol Sul, a dyma fynd
i Ddolgellau i’w cael. Yn festri’r capel cynigiwyd te inni fel hyn: ‘Oes eisie llaeth
yn eich te?’ Llaeth!! Ni allem goelio’r fath beth: ych a fi! ‘Na, dim diolch. A gawn
10 | Llafar Bro

ni lefrith?’ ’Roeddem wrth gwrs, yn hen gyfarwydd â llaeth enwyn fel diod - ond
nid mewn te. Gartref, yn ‘nhai Wilias Bildar’, sef Ffordd Wynne, ’roedd
cymdogion i ni o’r Bermo, a digrif i ni blant fu eu clywed yn sôn am gwmpo yn
lle cael codwm neu syrthio. Rhag ein cywilydd, yntê!
Rhai blynyddoedd yn ôl, cofiaf roi pàs (nid lifft) yn fy nghar i ŵr ar ei ﬀordd
i’r Traws. Soniodd am ei ferch a oedd yn canlyn llanc a chanddo foto-beic, gan
ddweud ... ‘mi alwodd y cog heibio ddoe’. Gair yr ardal am lanc, nas clywswn
erioed o’r blaen. Dywedwch i mi, bobol Traws, pa faint o eiriau eraill sy’n
wahanol i eiriau ’Stiniog?
Yn y Bala, dysgais y gair stodwm (= pentwr, llond gwlad, yn enwedig o wair,
’dw’ i’n meddwl). Soniodd cyfeilles imi o’r ardal sut y byddai merched ifainc yn
synnu at ryw bishyn o lanc gan ddweud ‘Wel dacw ged y gog!’ Ni chlywswn ced
erioed. Ei ystyr? ‘anrheg’ (fel yn aberthged y ’Steddfod). Penbleth braidd yw’r
gair. Wy a chyw yn nyth aderyn arall yw ‘anrheg’ y gog, wrth gwrs - ai peth i’w
groesawu? Ym Mangor bu gennyf letywr o Ddyﬀryn Ardudwy a ddysgodd
ambell air newydd imi, e.e. twba (= twb), moron gwynion (= pannas - llysiau
hollol ddieithr imi cyn mynd i Rydychen). Y mwyaf trawiadol fu clywed mai iafu
a ddywedir mewn rhai ardaloedd yn ne Meirionnydd, tra dywedwn ni iau a thra
dywedir afu yn y De. Trawiadol oherwydd mae’n rhaid imi ei fod yn hynafol
iawn; dyna fu’r ﬀurf wreiddiol, yn gytras â iecur yn Lladin a hepar yng Ngroeg.
Dyna roi ambell flesyn ichi ar iaith Meirionnydd.
Dyn a ŵyr ba faint rhagor o eiriau ac ymadroddion diddorol a dieithr (i mi
o leiaf) sydd i’w clywed ynddi eto. Ond na phoenwch: mi gefais i eisoes bentwr
o eirfa ’Stiniog gan fy nghyfeillion annwyl, Enid Roberts (gynt o Gae Clyd) a
chan Dafydd Jones (yr Hen Bost), ac mae croeso i chwithau gyfrannu, drwy
anfon neges at y Olygyddion ‘Llafar Bro.’
Bruce Griﬃths

STORIEL YN DARPARU ADNODDAU ADDYSG
Gan fod rhaid addysgu plant o adref yn ystod yr
argyfwng Covid-19, mae storiel yn defnyddio’r
adnoddau hanesyddol sydd ganddyn nhw yn yr
amgueddfa i greu taflenni gwybodaeth ar gyfer y
teulu cyfan.
Gyda holl adnoddau storiel tu ôl i ddrysau
caeedig am y tro, dyma gyfle gwych sy’n cael ei
gynnig i’w mwynhau nhw o adref. Mae cyfres o
daflenni gwybodaeth ar gael sy’n addas i blant
Cyfnod Allweddol 2 a hŷn, ac maent i gyd ar gael yn
ddwyieithog.
Rhai o’r pynciau sy ’n cael eu trafod ydi Y
Celtiaid, Llechi Cerfiedig a Dogni - ac maent i gyd
gyda rhyw fath o gysylltiad i hanes gogledd Cymru.
Ceir lluniau addas i gyd fynd â phob pwnc.
Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod
Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

Rhai o’r arteffactau sydd yn rhan o’r
pecynnau gwybodaeth Storiel

“Mae’n biti fod plant a theuluoedd yn methu allan ar y
profiad o ymweld â llefydd fel Storiel i ddysgu pethau
newydd gyda’i gilydd yn ystod yr argyfwng hwn. Ond,
rwy’n hynod o falch i weld eu bod yn llwyddo i gynnig
yr addysg yma mewn modd gwahanol i’r arfer.”
“Mae’n galonogol iawn i weld fod yr holl leoliadau a
busnesau sydd gynnon ni yma yn llwyddo i addasu eu
gwasanaethau i alluogi fod pobl Gwynedd a thu hwnt
yn dal i gael cyfle i’w mwynhau. Mae pawb yn
gwerthfawrogi’r ymdrechion hyn yn arw.”

Llyfr ‘Ration’

Fe fydd storiel yn rhoi’r tudalennau diweddaraf i
fyny ar eu gwefan ar ôl eu cwblhauhttps://www.storiel.cymru/cymru/dysgu/
Fe fydd yr holl arteﬀactau yma yn storiel ar gael i’w
gweld yn dilyn yr argyfwng Covid-19 ac maent yn
croesawu teithiau a thripiau.

‘Welsh Not’

Cleddyf o’r hen oesau

Fel gyda chymaint o bethau eraill sydd wedi
datblygu o fewn ein cymuned leol dros y
blynyddoedd, mae’n diolch diﬀuant yn mynd
i’r diweddar Dafydd wyn Jones. Heb ei
weledigaeth o, a’r holl waith caled a
gyflawnodd er mwyn sicrhau tendr gan
Gyngor Gwynedd ar ran Gwesty Seren, go
brin y bydden ni wedi meddwl, heb sôn am
ddechrau ein cynllun Pryd ar Glud.
Y gobaith, wedi sicrhau’r arian, oedd
gweithredu cynllun o’i bencadlys y drws nesaf
i’r Gwesty, efo’r prydau cyntaf yn cael eu cludo
tua chanol mis Ebrill. Ond, fe darodd COVID19, ac roedd yn rhaid i ni symud yn gyflym er
mwyn cael cychwyn arni yn syth! Gyda’r
Gwesty ar gau i’r cyhoedd, mae popeth bellach
yn cael ei redeg oddi yno, ac mae gennym
erbyn hyn ryw 120 o gwsmeriaid ar ein llyfrau.
Â ninnau chwe wythnos i mewn i’r
cynllun, carem gydnabod cefnogaeth bob un
o’n cwsmeriaid.
Cofiwch y gallwch ddal i fanteisio ar y
cyfle i archebu cinio dau gwrs am £5 ...
hwnnw’n cael ei gludo i’ch cartref ... a hynny
drwy ﬀonio [01766] 513 133 CYn 3 o’R
GLoCH BoB PRYnHAwn GwEnER.
Bydd aelod o staﬀ yn hapus iawn i fynd drwy’r
fwydlen efo chi cyn i chi wneud eich
dewisiadau.
Mae hi hefyd yn bwysig nodi y bydd y
cynllun Pryd ar Glud yn cario ymlaen pan
ddaw bywyd yn ôl i drefn.
Rhydian Morgan

Llyfrgelloedd Gwynedd ar gael o adref
Ydych chi’n gweld colled heb eich llyfrgell lleol? Wel, diolch i’r dechnoleg
mae modd lawrlwytho pob math o adnoddau gan Llyfrgelloedd Gwynedd
ar-lein.
O ganlyniad i Covid-19, fe fu'n rhaid i lyfrgelloedd a mannau
cyhoeddus gau. Ond, diolch i’r cynnig digidol sydd ar gael trwy
Llyfrgelloedd Cymru, mae modd cael gafael ar bob math o adnoddau am
ddim trwy unrhyw ddyfais sydd gennych wedi’i chysylltu gyda’r we - er
enghraifft e-lyfrau, e-lyfrau llafar trwy Borrowbox, e-glychgronau ac egomics trwy ‘RB digital’ a gwefan hel achau ‘ancestry’.
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor
Gwynedd sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd:
“Yn y cyfnod yma lle bo pawb adref am gyfnodau hir, mae hi’n bwysig i ni gyd
ddiddanu ein hunain a chadw’n brysur. Mae adnoddau fel hyn am fod yn gysur
mawr i nifer o bobl, yn enwedig gan ei fod ar gael yn rhad ac am ddim.”
“Mae modd cael yr adnoddau hyn yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn addas i
oedolion, plant a phobl ifanc. Dyma gyfle da i bawb gael adnoddau i’n cadw
ni’n ddiwyd mewn cyfnod poenus.”
Gallwch weld popeth sydd ar gael trwy ymweld
www.gwynedd.llyw.cymru/catalogllyfrgell ac yna dilynwch
cyfarwyddiadau perthnasol.

a
y

Adnoddau’r llyfrgell
Cofiwch, fod angen bod yn aelod o’ch Llyfrgell yn gyntaf! Ond mae ymaelodi yn
broses syml ar y wefan ac yna gallwch gael mynediad at yr holl adnoddau digidol.
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Cysylltiad Dalgylch ‘Llafar Bro’ ag America - W. ARVON ROBERTS
Bu haint y Ffliw Sbaenaidd byd-eang o Fawrth 1918 hyd Ragfyr 1920 yn
gyfrifol am ladd 50 miliwn o bobl led-led y byd. Roedd hyn yn fwy o fywydau
nag a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu mwy o bobl farw o hwn rhwng 1918
ac 1919 na mewn pedair blynedd yn ystod cyfnod y Pla Bubonig [Black
Death] o 1347-51.
Credir i’r pandemig Ffliw Sbaenaidd ddechrau yn Fort Ailey, Kansas, pan
darwyd Albert Gitchell, cogydd yn y fyddin yn wael gyda math cyfnewidiol
o ﬄiw ar Fawrth 4ydd, 1918. Aeth yr haint ymlaen i ladd 48 o filwyr eraill yn
y gwersyll cyn iddo ymhen ychydig amser ymledu ei grafangau angheuol
ymhellach gyda chyflymder dychrynllyd a ﬀyrnigrwydd.
Eto, fwy na chan mlynedd yn ddiweddarach, y mae ei darddiad yn dal yn
aneglur. Y gwir yw na ŵyr neb yn iawn sut y dechreuodd, mwy na’r rheswm
y mae y Coronavirus cyfoes yn dal yn aneglur. Yng Nghymru yn unig, bu farw
o leiaf 8,570 o’r Ffliw Sbaenaidd, er bod y cyfartaledd mor uchel â 11,400; 6.7
ymhob mil yn disgyn yn aberth i’r pandemig yn Sir Gaernarfon.
Tra gellid dadlau ynglŷn â’i darddiad, d’oes dim amheuaeth mai milwyr
Prydeinig a Gwyddelig ddaeth â’r Ffliw Sbaenaidd adref efo nhw wrth
ddychwelyd o’r Rhyfel, er nad yw hi’n eglur sut y cyrhaeddodd y ﬀosydd
gwaedlyd. Yma ym Mhrydain, 228,000 oedd rhif y marwolaethau, gyda
chwarter y boblogaeth wedi profi rhyw gymaint o eﬀaith. Tua 675,000 oedd y
rhif yn yr Unol Daleithiau, a mwy na 250,000 o bobl wedi marw yn Sbaen, a
hynny yn ôl pob tebyg oherwydd fod gweithwyr yn mudo o Ffrainc a Portiwgal.
Dywedodd un o feddygon y cyfnod y byddai cleifion oedd yn ymddangos
fel petaent wedi dal y ﬄiw cyﬀredin yn gyflym “yn datblygu y math mwyaf
gafaelgar o niwmonia na welwyd mo’i debyg erioed o’r blaen.” Yna, yn
ddiweddarach, byddai’r frwydr am aer yn achosi i’r claf fygu.
Ers mwy na degawd, y mae arbenigwyr fel Jeﬀrey Taubenberger o ‘institiwt
Cenedlaethol Alergedd ac Afiechydon heintus’, wedi bod yn gwneud gwaith
ymchwil i samplau claddedigaeth ar draws y cyfandiroedd. Cedwid profion
o’r firws mewn rhai a aberthwyd gan yr haint Sbaenaidd er ceisio penderfynu
ei darddiad, ond hyd heddiw, y mae’r Ffliw hwnnw yn parhau yn broblem
ddyrys.
Ymysg y rhai a fu farw yn yr America, o dalgylch ‘Llafar Bro’ yn 1918 ac 1919
oedd Caradoc Emrys Davies, David walter Davies a Robert Richards ...

Clorian ‘Mam-Mam’
Lisa Lloyd, Yr Wyddgrug [Creigle, Llan gynt]
............................................................................
Mae clorian yn declyn hanfodol yn y gegin ac mae’n debyg mai
clorian fetrig sydd gan nifer o’r darllenwyr. Ond hen un imperial
sydd yn ein tŷ ni, ac i mi mae hi’n glorian arbennig iawn.
Mae digon o sôn wedi bod am y teuluoedd a fudodd o
Ogledd Cymru i chwilio am waith yng nghymoedd glofaol y de.
Ond beth am y rheini a ddychwelodd? Dyna a ddaw i’m meddwl
pan fyddaf yn defnyddio’r hen glorian sydd gennyf ar gyfer
pwyso cynhwysion cacenni, bara ac ati. Mrs Jane Richards (Anti
Jane, chwaer fy nain) oedd ei pherchennog. Hanai o Gwm
Croesor, a symudodd efo’i gŵr i Benrhiwceibr, Cwm Cynon.
Pe rhoddid enw ar waith Anti Jane heddiw, byddai’n cael ei
galw’n fydwraig. Ond doedd dim pall ar amlochredd y wraig
brysur hon. Byddai’n magu rhai o’r babanod am gyfnod os oedd
y mamau mewn gwendid ar ôl yr enedigaeth. Ar ben hynny,
agorodd siop yn ystafell ﬀrynt ei thŷ teras. A beth oedd ganddi i
bwyso baco a ﬀerins a nwyddau eraill? Ie, y glorian gyﬀredin-yrolwg sydd mor ddefnyddiol i mi heddiw.
Un teulu y bu Anti Jane yn hynod agos atynt oedd Mr
William Williams a’i wraig a’u merched Dilys a Myra. Byddai
Myra fach yn treulio llawn cymaint o amser yn nhŷ Mrs Richards
ag yn ei chartref ei hun, yn enwedig ar ôl i Mr Williams gael
damwain yn y lofa. Ac o’r herwydd, aeth i’w galw – ie, rydych
wedi dyfalu’n gywir – yn ‘Mam-Mam.’
Ar ddechrau’r tridegau, pan oedd Myra tua phedair oed a’i
thad yn methu dal ati yn y lofa oherwydd y ddamwain,
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Mab David Davies (1858-1909), gynt o Glyn Ceiriog a Mary Richards
(1858-1943), oedd Caradoc Emrys Davies. Ganwyd ef yn 119 Stryd Fawr
(Penygarth), Maenoﬀeren ar 7 Ionawr 1899, yr ieuengaf o ddeuddeg o blant.
Ganwyd ei fam yn Brynbrith, Ffestiniog. Ar ôl marwolaeth ei dad, oedd yn
oruchwyliwr yn Chwarel yr Oakeley, ymfudodd y teulu i Rome, Efrog Newydd.
Yn fachgen ifanc ,mynychodd Caradoc y ‘Rome Free Academy’, a chyn ei fod yn
bymtheg oed, cafodd swydd yn Swyddfa y ‘Rome Brass & Copper’ fel negeseuwr.
Ychydig cyn ei farw, ar 8 Tachwedd 1918, dyrchafwyd ef yn brif glerc
cynorthwyol biliau. Yr oedd un o’i frodyr, Cromwell Davies, yn filwr yn Ffrainc
gyda’r fyddin Brydeinig ar ddechrau y Rhyfel Byd Cyntaf. Daeth allan yn
ddianaf, ac enillodd bedair o fedalau am ei wroldeb ar wahanol adegau. Cartrefai
Caradoc, oedd yn ddi-briod, gyda’i fam weddw yn 620 Floyd Avenue, Rome.
Bu farw David walter Davies ar 24 Hydref 1918, yn Wilkes Barre,
Pensylfania. Ei rieni oedd Mr a Mrs Walter Davies a’i rhagflaenodd ef
flynyddoedd lawer ynghynt. Ganwyd ef yn Ffestiniog, 27 Medi 1848, lle cafodd
addysg dda. Yna, bu yn Lerpwl mewn ysgol, ac ar ôl hynny, dychwelodd i
Ffestiniog, i weithio ym masnachdy ei dad. Tua 1890, ymfudodd i ddinas Efrog
Newydd, lle cafodd waith yn edrych ar ôl y nwyddau a gludid i’r Unol Daleithiau
ac a gymerwyd oddi yno. Bu’n wyliwr ar y dociau ac yn gyflogedig gan Gwmni
Llongau y ‘White Star’. Wedi hynny bu’n gweinyddu mewn ysbyty yn Efrog
Newydd, ac am 17 mlynedd olaf ei oes, bu’n gweinyddu mewn sefydliad i’r mud
a’r byddar. Gŵr di-briod ydoedd. Yn 1917, rhoddodd ei fryd ar symud i Wilkes
Barre i fyw hyd ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Ymaelododd gyda’r Annibynwyr
yn Stryd Hillside. Yr oedd wedi bwriadu dychwelyd i Gymru wedi’r rhyfel, i fyw
i Drawsfynydd, ond bu ef farw cyn gwireddu ei freuddwyd.
Ganwyd Robert Richards yn Nhrawsfynydd ar 28 Mawrth 1884. Pan oedd
tua dwy flwydd oed ymfudodd ei rieni i Plains, Pensylfania. Cafodd ei dad ei
ladd yn y gwaith glo pan oedd ond yn 31 mlwydd oed, gan adael gwraig a
chwech o blant. Prin iawn fu addysg foreol Robert, dim ond tymor byr o ysgol
a gafodd. Aeth i weithio i’r pwll glo yn naw oed. Priododd a Miss Mary Ann
Jones, Kingston, Pensylfania. ar 4 Gorﬀennaf 1908. Ym mis Gorﬀennaf 1916,
eisteddodd arholiad i’w gymhwyso i fod yn ‘fire boss’ ac aeth drwyddi’n
llwyddiannus. Bu farw ar 10 Ionawr 1919 yn ei gartref, 489 E. Northhampton
Street, Wilkes Barre, Pensylfania, ac fe’i claddwyd ym mynwent Forty Fort
gyda’r Parch J. Rhiwen Williams, Kingston yn gwasanaethu.

dychwelodd y teulu i’r
gogledd ac ymgartrefu
Clorian ‘Mam-Mam’
mewn
tyddyn
LLUN - LiSA LLOYD
diarﬀordd
yng
Nghwm Cynfal ar
gyrion Llan Ffestiniog.
Llwythwyd y dodrefn
a gweddill eu heiddo i
gefn lori, a ﬀarweliwyd
yn ddagreuol â ‘MamMam’ a’r cymdogion.
Doedd
dim
disgwyl i blentyn
pedair oed ddeall bod
y fath chwalfa ar
ddigwydd. Pan gafodd ei chofleidio gan ‘Mam-Mam’, ei hateb diniwed (yn yr iaith a oedd
wedi dod yn gyﬀredin yn y cymoedd erbyn hynny) oedd: ‘Goodbye Mam-Mam, be back
for dinner’. Ond ni fedrai’r wraig garedig ddioddef fod heb y ferch fach yn hir, ac ymhen
ychydig, dilynodd Myra a’i theulu i Ffestiniog. Cafodd dŷ yn y pentref, a phan
ddechreuodd Myra fynd i’r ysgol, dyna lle bu hi’n aros yn ystod yr wythnos yn lle
wynebu’r daith hir a garw ar droed ’nôl a blaen i Gwm Cynfal.
Pan fu farw ‘Mam-Mam’, daeth y glorian i feddiant fy nhad, ac i mi yn ddiweddarach.
Mae hi’n rêl clorian siop, efo golwg traul yr oesoedd arni. Mae tamaid o blwm wedi’i osod
ar rai o’r pwysynnau rhyw swyddog weights and measures wedi’u cael yn brin, mae’n
debyg! Ond mae’r badell yn para’n loyw, fel y byddai, rydw i’n siŵr, yn ystafell ﬀrynt y tŷ
teras hwnnw ym Mhenrhiwceibr amser maith yn ôl.
(Ymddangosodd yr ysgrif hon gyntaf yn rhifyn Haf 2010 (rhif 99) o’r ‘Casglwr’, cylchgrawn
Cymdeithas Bob Owen. Ar ôl gadael ysgol yn Y Blaenau, bu Myra yn gweithio yn Siop Brymer
am rai blynyddoedd hyd nes iddi briodi John Edwards o ardal Bethania a symud i Landudno.)

Croeso i Gymru...?
Ers cyflwyno’r cyfyngiadau symud ym Mhrydain
ddiwedd fis Mawrth, cafwyd adroddiadau lu yn y
wasg am dwristiaid yn heidio i Gymru. Y mae’r
achos wedi dangos mor ddiymgeledd ydym. Ni
allwn warchod ein cymunedau a’n pobl ein hunain hyd yn oed.
Clywyd hanesion yn y wasg hefyd am berchnogion carafanau a thai haf yn
sleifio dros y ﬃn liw nos. Roedd rhai – lleiafrif, fe hoﬀwn feddwl – yn cyfiawnhau
eu teithiau gan ddweud eu bod yn cyfrannu at yr economi leol, ac y dylem ni,
frodorion anniolchgar, fod yn fwy gwresog ein croeso.
Ond tybed pa mor werthfawr yw twristiaeth i Gymru mewn gwirionedd, yn
arbennig y math a welir yng Nghymru? Un mudiad sydd wedi bob mor hyf â sôn
am or-dwristiaeth yw Cylch yr Iaith. Tynnant ar ymchwil wyddonol arloesol
Eﬀeithiau Twristiaeth ar yr iaith Gymraeg yng Ngogledd-orllewin Cymru’ (Canolfan
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth), sy’n dangos
y berthynas annatod rhwng twristiaeth, mewnfudo, a dirywiad y Gymraeg. Y ddadl
yw bod twristiaeth yn annog ymwelwyr i ymsefydlu mewn ardal ac agor rhagor o
gyfleusterau at fudd ymwelwyr eraill, sydd yn ei dro yn arwain at fwy o ymwelwyr,
a llif o lafur rhad i’w gwasanaethu - yn aml o blith y dosbarth ymwelwyr ei hun. Y
canlyniad yw bod ardaloedd twristaidd yn raddol droi yn ‘barciau thema’, sy’n cael
eu rhedeg ar y cyfan gan gyn-dwristiaid er budd twristiaid newydd, a hynny yn
aml iawn, er anfantais i’r bobl leol, gan eu prisio allan o’u hardaloedd a chyfyngu
ar nifer ac ansawdd y swyddi sydd ar gael iddynt.
Ymhellach, mae cydnabyddiaeth gyﬀredinol nad yw swyddi yn y diwydiant
ymwelwyr ar y cyfan yn talu’n dda iawn. Dywed Eurostat (Swyddfa Ystadegau Y
Comisiwn Ewropeaidd) bod “costau ac enillion llafur yn y diwydiannau twristiaeth
yn tueddu i fod yn sylweddol is nag y maent yn yr economi cyfan.”
Pa syndod felly mai Gorllewin Cymru yw nid yn unig rhanbarth tlotaf y
Deyrnas Unedig, ond rhanbarth tlotaf gogledd Ewrop gyfan, a hyn er gwaethaf
(neu efallai oherwydd?) yr holl ymdrechion adfywio economaidd diweddar sy’n
seiliedig i rannau helaeth ar borthi’r llo aur hwn. Yn ddiddorol - yr ail ranbarth
tlotaf yw Cernyw - man arall lle bu cryn sôn am or-dwristiaeth. Cyd-ddigwyddiad?
Yn ddadlennol iawn, dywed Pwyllgor Twristiaeth a Thrafnidiaeth yr Undeb
Ewropeaidd mai un o’r ﬀactorau sy’n cyfrannu at or-dwristiaeth yw dynodiad
statws UNESCO, statws a ddaw o bosib i’r ardal hon cyn bo hir.
Nid problem i Gymru yn unig yw gordwristiaeth wrth gwrs. Disgrifiodd yr
anthropolegydd disglair Theron Núñez
ei eﬀaith ar bentref Cajititlán ym
Mecsico
fel
concwest
gan
oresgynwyr. Yng Ngwlad y Basg,
Swistir, Fiji a Hawaii, yr un yw’r
canfyddiad o hyd - mai ychydig o
ddatblygiadau twristiaid sydd yn
nwylo’r brodorion, mai ychydig yw’r
brodorion a gyflogir , ac mai cyfran
fechan iawn o’r arian a gynhyrchir sy’n
aros yn lleol. Yn wir, yn Hawaii disgrifia’r
brodorion dwristiaeth fel math newydd o siwgr
- yn felys i’r tafod ond yn ddrwg i’r dannedd.
Nid fod twristiaeth yn broblem ynddo’i hun wrth
gwrs. Gor-dwristiaeth yw’r broblem. Yn eu hastudiaeth
achos o fannau sy’n dioddef o’r cyfryw eﬀaith, mae
Pwyllgor Twristiaeth a Thrafnidaeth yr Undeb Ewropeaidd
yn rhoi sylw i sawl lle:
•
•
•
•

Nid yw Cymru ar y rhestr – efallai am mai rhestr faith o wledydd sy’n mynd
ati i liniaru eﬀaith gor-dwristiaeth yw hi, ac nid ei hyrwyddo.
Dengys y map isod yr ardaloedd hynny lle mae Pwyllgor Twristiaeth
a Thrafnidiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn arbennig o bryderus amdanynt.
Dim ond llond llaw sydd yna: Ardal y Llynnoedd, Cernyw, Arfordir
Croatia, rhan o Sbaen, Cyprus, ac ie yn wir, Cymru yn ei chyfanrwydd
bron iawn – lle mae iaith frodorol leiafrifol yn y fantol hefyd.

Beth yw’r ateb tybed?
Ar dir mawr Ewrop mae treth dwristiaeth yn gyﬀredin iawn. Pleidleisiodd
ein Cynulliad yn erbyn hyn yn lled-ddiweddar.
Mae gan Gymru draddodiad hir o dorchi llewys ac ymdrechu drosti ei hun.
Cododd ein hynafiaid gapeli efo’u dwylo eu hunain, yn aml yng ngolau’r
lleuad ar ôl diwrnod o lafur caled. Ymladdasant a’r mynydd i gael tipyn tir
i fwydo’u teuluoedd. Sefydlasant brifysgol â’u henillion prin i addysgu eu
plant. Cymry fu’n gyfrifol am sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd (Aneurin
Bevan) a’r Pensiwn Gwlad (Lloyd George), a hefyd y mudiad
cydweithredol (Robert Owen y Drenewydd).
Yma yn Ardal Llafar Bro, rydym yn ﬀodus fod gennym ni gnewyllyn da o
gwmnïau cydweithredol, oll o dan ymbarél medrus iawn Cwmni Bro.
Ysgwn i ai dyma’r ateb? Adfer perchnogaeth o’n heconomi ein hunain, fel
y rhedir hi er budd Cymru ac nid er cyfleustod gwlad arall. Onid gwych o
beth fyddai cael asiantaeth tai gwyliau cydweithredol ym mherchnogaeth
yr ardal? Mae’r fath bethau yn bod yn yr Alban, yn ôl a glywais. Ac onid
gwychach fuasai cael rhyw gronfa genedlaethol lle gellid prynu adeiladau
a chyfleusterau a’u rhedeg fel metrau cymunedol er budd Cymru a’i hiaith?
Ysgwn i ai dyma’r ateb? Prynu Cymru’n ôl – tyddyn wrth dyddyn, erw
wrth erw, bricsen wrth fricsen.
Mae’r dyfodol yn ein dwylo.
Glyn Lasarus Jones

Mallorca a Venice, lle gwelwyd protestiadau gwrthdwristiaeth.
Agia Napa ar ynys Cyprus; Dulyn a’r Ynys Hir yn Yr Alban, lle
gwelwyd twristiaid eu hunain yn cwyno am or-dwristiaeth.
Lisbon, canol Prâg a chanol Warsaw, lle gwelwyd allfudiad
trigolion a phreswylwyr.
Bucharest ac ardal UNESCO Geirangerfjorf yn Norwy, lle
gwelwyd problemau amgylcheddol.
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HOLIADUR IAITH GWYNEDD

dweud eich dweud

Tra bod cyfnod anodd ac ansicr o’n blaenau oherwydd argyfwng Coronafeirws, mae
Menter Iaith Gwynedd yn edrych ymlaen i’r dyfodol ac eisiau barn y cyhoedd wrth
gynllunio ei rhaglen waith.
Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith
-Menter Iaith Gwynedd - yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid
ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.
Fel y sir sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg, mae gan Wynedd rôl allweddol i’w
chwarae yn ﬀyniant a dyfodol yr iaith.
Pwrpas Hunaniaith ydi hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd,
plant a phobl Ifanc ac mewn cymunedau ar draws y sir drwy gynnal prosiectau,
gweithgareddau a chydweithio gyda grwpiau, sefydliadau ac ysgolion.

Dyma dri o staﬀ yr hen Ysbyty Coﬀa ...
fedrwch chi eu henwi?

Mae’r fenter iaith yn awyddus i gasglu syniadau newydd am yr hyn yr hoﬀent ei weld yn
ystod cyfnod anodd y coronafeirws yn ogystal a’r dyfodol ac am gyflwr a defnydd o’r
Gymraeg yng nghymunedau Gwynedd.
Dywedodd Dafydd Iwan, Cadeirydd Hunaniaith:
“Gan mai prif rôl Hunaniaith yw hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned, rydan ni yn awyddus i
gael barn a syniadau pobl Gwynedd am yr hyn y dylid ei gynnwys yn rhaglen waith y dyfodol.
“Rydan ni am gael gwybod pa fath o brosiectau a gweithgareddau y dylid eu blaenoriaethu, sut
all Hunaniaith wneud y defnydd gorau o arian i hybu’r Gymraeg a beth yw barn y cyhoedd ar
rôl menter iaith fel Hunaniaith? Mi fyddwn i’n annog unrhyw un sydd am weld yr iaith yn
ﬀynnu yng Ngwynedd i ddweud eu dweud.”
Meddai’r Cynghorydd Nia Jeﬀreys, yr Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am
y maes:
“Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai heriol iawn oherwydd yr argyfwng coronafeirws.
Gyda nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi gorfod cael eu canslo neu eu gohirio, mae
Hunaniaith yn awyddus i gasglu syniadau trigolion ar gyfer y dyfodol.

Aelodau o Gymdeithas Hanes y Llan ar ymweliad ag
Abaty Cymer, Llanelltyd yn 2007. Chwith i’r dde:
Ken Griﬃths, Bryn Awel, y diweddar Ernest
Thomas, Bryn Awelon, y diweddar Alwyn Evans,
Awelon a Geraint Vaughan Jones, Bro Gennin.

Mae mwyafrif o drigolion Gwynedd yn siarad Cymraeg felly rydan ni eisiau gwybod mwy am
ddefnydd pobl o’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau. Rydan ni am weld lle gallwn ni wella yn
ein rôl i ddiogelu a thyfu’r iaith yng Ngwynedd.
“hoﬀwn annog pawb i lenwi’r arolwg byr. Bydd eich sylwadau o help mawr i ni wrth gynllunio
i’r dyfodol.”
I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori - bydd yr
holiadur ar agor tan 26 Mehefin 2020.

Pwy sy’n adnabod yr hogia del yma? ...
‘Morris Dancers’ lleol ... Awst 1985

Ar ôl y tywydd braf diweddar, dyma edrych yn ôl ar y
tywydd gaeafol a gafwyd ym mis Rhagfyr 2010.

Dau o gymeriadau’r Llan yn mwynhau allan yn yr
eira ... Emyr Jones, Noddfa [dosbarthwr ‘Llafar Bro’]
a Meurig Roberts, Llwyn Idris, Trem Hyfryd.
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Agor y Gist – Cist Gwynedd 2020/21:
GRANTIAU AR GAEL I GRWPIAU CYMUNEDOL A GWIRFODDOL GWYNEDD
................................................................................................................................
Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried gwneud cais am grantiau
refeniw a chyfalaf fydd yn cefnogi amrywiol brosiectau fydd yn arwain at wella safon bywyd trigolion a
chymunedau’r sir.
Mae Cronfa Cefnogi Cymunedau, Cist Gwynedd, yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 i annog
cymunedau i wireddu’r amcanion hyn drwy gymryd rôl fwy rhagweithiol yn eu cymunedau.
Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm yn cynnig grantiau hyd at £3,000 i elusennau cofrestredig.
Maecanran o’r Gronfa yn cael ei ddosbarthu i eisteddfodau lleol yng Ngwynedd, sef swm o £300, a dylid
ymgeisio drwy anfon e-bost i dîm Cist Gwynedd (CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru).
Mae pecynnau ymgeisio ar gyfer y cronfeydd yma ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd:
Cronfa Cefnogi Cymunedau - www.gwynedd.llyw.cymru/cronfacefnogicymunedau
Cronfa’r Degwm - www.gwynedd.llyw.cymru/cronfardegwm
Mae Cist Gwynedd hefyd yn gweinyddu cronfa’r Gist Gymunedol (oedd yn arfer cael ei galw yn
Sportlot) yng Ngwynedd, ar ran Chwaraeon Cymru. Mae’r gronfa yma yn cynnig grantiau o hyd at
£1,500 i grwpiau chwaraeon, cymunedol a ﬃtrwydd, ar gyfer prosiectau sy’n arwain at fwy o bobl yn
cymryd rhan, a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau corﬀorol.
Mae’r ﬀurflen gais a chanllawiau ar gael ar-lein ar wefan Chwaraeon Cymru:
www.chwaraeon.cymru/cynnwys/y-gist-gymunedol/
Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas sy’n arwain ar y maes Economi a Chymunedau ar Gyngor
Gwynedd: “Mae grantiau Cist Gwynedd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n arwain at gryfhau
cymunedau ledled y sir. Dyma gyfle i’n trigolion wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau eu hunain.”
Oherwydd eﬀaith Covid-19, mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cronfa Cefnogi Cymunedau wedi
ei symud ymlaen i 30 Medi 2020. Mae’r Gronfa ar agor i dderbyn ceisiadau o dan £1,000 dros e-bost
yn unig. Mae ﬀurflen gais ar gael ar ein gwefan neu cysylltwch gyda ni (manylion isod).
Mae croeso i chi ebostio i amlinellu mewn ychydig frawddegau, sut ydych yn ymateb i’r sefyllfa
bresennol a sut mae yn eﬀeithio arnoch fel mudiadau a grwpiau. Mi wnawn drio helpu mewn unrhyw
ﬀordd sydd yn bosib. Arhoswch yn saﬀ.
Y dyddiadau cau ar gyfer Cronfa Y Gist Cymunedol ydi: 8 Mehefin; 7 Medi; 5 Tachwedd 2020;
13 ionawr 2021.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda swyddfa Cist Gwynedd ar
ebost CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu ﬀonio 01286 679 153.

Llyfr newydd i
ddathlu’r twf mewn
cefnogaeth i annibyniaeth!
Mae Gwasg y Lolfa yn paratoi cyfrol
ddwyieithog i drafod a dathlu’r twf mewn
cefnogaeth i Annibyniaeth i Gymru. Bydd y
gyfrol yn cynnwys detholiad o straeon gan
unigolion sydd wedi tystio i’r twf yma ers Ewros
2016, sydd wedi ymuno â’r ymgyrch yn sgîl
reﬀerendwm Brexit neu wedi penderfynu yn
nyddiau’r Coronavirus mai annibyniaeth i
Gymru yw’r unig ﬀordd ymlaen.
Meddai golygydd y gyfrol, Mari Emlyn:
“Byddai’n dda cael straeon o bob cwr o Gymru
yn nodi pam eich bod chi wedi dewis cefnogi
annibyniaeth i Gymru. Beth oedd y sbardun i
chi gefnogi’r ymgyrch? Pam bod angen
annibyniaeth? Byddai’n dda hefyd pe gallech
anfon lluniau ohonoch chi a’ch teulu/ﬀrindiau i
gyd-fynd â’ch profiad – yn yr Ewros yn 2016,
mewn cyfarfodydd canghennau Yes Cymru, ar
un o’r gorymdeithiau dros Annibyniaeth, o fewn
eich cymuned neu yn eich cartref yn ystod y
lockdown.”

Cysylltwch gyda Mari Emlyn i gynnig eich
lluniau a’ch straeon:
mari.emlyn@btinternet.com.
Dyddiad cau derbyn deunydd yw
1 Mehefin, 2020.

Cymanfa Undebol
Capeli’r Cylch
......................................
Mis Mai ydi mis Cymanfa Undebol
capeli’r cylch, neu fel y galwn ef bellach,
y SUL O FAWL. Oherwydd
amgylchiadau, amhosib fydd cynnal yr
oedfaon eleni. Mae’r darlun yma’n
dangos fel oedd pethau ers talwm, gyda
chriw’r gwahanol gapeli’n ymdeithio
drwy dre’r Blaenau. Yr arfer fyddai cario
baneri’r ysgolion Sul a byddai Seindorf yr
Oakeley yn arwain yr orymdaith.
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Newyddion
o’r
Nyth
.................................................................
Tri wy i weilch Glaslyn:
Er nad oeddem gyda’n gilydd yn y
Ganolfan Ymwelwyr i ddathlu’r
digwyddiad arbennig, roedd pawb
yn gwylio ar y camera byw wrth i
Mrs G., iâr enwog y Glaslyn,
ddodwy wy cyntaf 2020 ar ddydd
Llun y Pasg ... Ebrill 13eg. Gwelwyd
yr ail wy ar y 16eg a’r trydydd, a’r
olaf ar y 19eg Ebrill. Mae Mrs G.
wedi dodwy 54 wy ers iddi lanio am
y tro cyntaf yn 2004 ... llwyddiant
anhygoel!
Mae’r pâr o weilch wedi cymryd eu tro yn gori ar yr wyau a byddwn yn disgwyl gweld y cyntaf yn
deor ar ôl Mai 19eg.
Oherwydd sefyllfa Covid-19, mae digwyddiadau’r tymor i gyd wedi eu gohirio. Rydym wedi bod
yn cynnal sesiynau Cwestiwn ac Ateb byw ar ein tudalen ‘Facebook’ gyda gwestai arbennig yn cynnwys
Iolo Williams, Ruth Miller ac Alan Davies, ac yn fwy diweddar, yr arbenigwr ar weilch ac adar
ysglyfaethus, Dr Tim Mackrill. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am fywyd gwyllt a’r
cyfle i ofyn cwestiwn i un o’n gwesteion, dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol er mwyn
derbyn y newyddion diweddaraf ar lein.
Wrth inni edrych ymlaen at weld y cywion yn deor, cofiwch fod
modd i chi wylio’r nyth fyw ddydd a nos wrth fynd i’n gwefan
glaslynwildlife.co.uk. Does dim rhaid i chi fethu eiliad o’r cyﬀro!

Aran a Mrs G.

Tîm pêl-droed ‘Moelwyn Rangers’ 1926-27
Oes rhywun fedr enwi rhai o’r chwaraewyr?

Wythnos Cymorth
Cristnogol ar lein!
Mewn ychydig wythnosau, mae pandemig y
Coronafirws wedi creu newid rhyfeddol yn ein
cymdeithas.
Mae’r haint wedi eﬀeithio pob rhan o fywyd.
Daeth â dioddefaint ac ansicrwydd i gymaint,
yma a thramor, gan wthio’i hun i flaen ein
meddwl, ein sgyrsiau a’n gweddïau. Ac rydan ni
i gyd yn gorfod addasu o’i oherwydd.
Mae eglwysi Cymru hefyd wedi addasu, wrth
iddynt gael eu cau allan o’u hadeiladu. Ond mae
nifer wedi ymateb i’r her a bellach ceir gwledd o
oedfaon a myfyrdodau ar lein i’n helpu i barhau i
addoli.
Yn yr un ﬀordd, mae Cymorth Cristnogol
hefyd yn gorfod addasu. Am y tro cyntaf ers
degawdau lawer, ni allwn gynnal Wythnos
Cymorth Cristnogol arferol ym mis Mai eleni.
Ond tydi hynny ddim yn golygu ein bod am
wneud dim.
Bydd cyfle i gynnal y gweithgareddau arferol
yn yr hydref, ond mae cyfle i ymuno mewn
gweithgareddau ar lein ym mis Mai. Mae Trefn
Gwasanaeth, Gweddïau a Nodiadau Pregeth i
gyd yn barod ar ein gwefan. Gallwch eu
defnyddio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, neu eu
hargraﬀu ar bapur adref.
I’r eglwysi hynny sy’n paratoi oedfaon ar lein
pob Sul i’w haelodau, beth am ddefnyddio’r
Trefn Gwasanaeth arbennig sy wedi ei pharatoi
ar gyfer Sul 10 Mai? Mae’n troi o amgylch yr
arfer pwysig o olchi dwylo.
Yn ychwanegol bydd gennym ddefosiwn
dyddiol ar fidio ar ein cyfryngau cymdeithasol a
chwis ar Facebook i Gymru gyfan ymuno
ynddo! A does dim yn eich atal i greu eich
syniadau codi arian ar lein eich hun. Byddem
wrth ein bodd cael dathlu’ch syniadau creadigol.
Meddai Cynan Llwyd, Pennaeth Cymorth
Cristnogol Cymru dros dro, ‘Mae wedi bod yn
wych derbyn negeseuon cefnogol gan ein
cefnogwyr tuag at ein chwiorydd a’n brodyr
dramor, a phobl yn gofyn sut allen nhw barhau i
gefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol mewn
cyfnod mor anodd.
‘Rwy’n gobeithio’n fawr y byddwch yn gallu
ymuno yng ngweithgarwch yr Wythnos ar lein
ym mis Mai, wrth inni gynnig adnoddau
arbennig i’ch helpu i weddïo a chodi arian dros y
rhai a eﬀeithir gan dlodi.
‘Nid yw cariad yn darfod byth. Mae’r
Coronafirws yn ein heﬀeithio i gyd. Ond mae
cariad yn ein huno i gyd. Gadewch inni i gyd uno
dros Wythnos Cymorth Cristnogol a sefyll
mewn undod dros y mwyaf bregus yn ein byd.’
Cewch hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a’r
adnoddau ar ein gwefan https://www.christianaid.org.uk/getinvolved-locally/wales/coronafirws
Dyfed wyn Roberts – Cydlynydd Adnoddau
Rhoddion trwy’r post
Yn anﬀodus, oherwydd y sefyllfa bresennol gyda
Covid-19, mae yna oedi yn prosesu rhoddion
trwy’r post. Os gwelwch yn dda, rhowch trwy’r
wefan neu ﬀoniwch 020 7523 2269 i roi dros y
ﬀôn. 01248 353574
droberts@christian-aid.org
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