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O Dan Rew yw teitl EP newydd Ffion Elisa, cantores ifanc o Langybi sy’n prysur 
ennill ei phlwyf yn y sîn gerddoriaeth yng Nghymru a thu hwnt. Cymysgedd 
o ganeuon Cymraeg a Saesneg gwreiddiol yw’r traciau ac mae llais hudolus 
Ffion yn drawiadol dros ben ynddyn nhw.
 Ty’n Rhos, Llangybi ydi cartref Ffion a chan fod y coronafeirws wedi 
drysu ei chynlluniau o deithio’r byd mae hi bellach yn ôl adref yn canolbwyntio 
ar gyfansoddi a recordio. Wrth ymarfer at gyngerdd Nadolig yn Ysgol Llangybi 
a chael ei chanmol gan un o’r athrawon y sylweddolodd Ffion gyntaf ei bod yn 
gallu canu. Ni pheidiodd â chanu wedyn. Er hynny, dewisodd astudio dylunio 
yn y Brifysgol yn Swydd Buckingham gan fod celf hefyd yn rhan fawr o’i 
bywyd. Bu’n gweithio fel dylunydd graffeg am gyfnod yn Y Trallwng, ond yn 
dilyn cyfnod yn trafeilio sylweddolodd mai canu a chreu cerddoriaeth oedd yn 
mynd â’i bryd mewn gwirionedd.
 Buddsoddodd mewn gitâr ac offer recordio ddwy flynedd yn ôl ac ers 
hynny mae wedi cyfansoddi a recordio dros ugain o ganeuon. Mae nifer ohonynt 
i’w clywed ar raglen BBC Music Introducing ar Radio Wales – rhaglen sy’n 
llwyfan ardderchog i gerddorion ifanc ar ddechrau eu gyrfa.
 O ran cerddoriaeth caiff Ffion ei dylanwadu gan bob math o genres, o 
gerddoriaeth glasurol i hen ganeuon gwerin Cymreig a Gwyddelig. Mae hi’n 
gwirioni hefyd hefo cerddoriaeth ffilm a dros y misoedd diwethaf bu’n gweithio 
ar gasgliad o ganeuon sinematig. The Dust Queen yw enw’r albwm, sy’n cael 
ei gynhyrchu gan gyfansoddwr o America. Bydd llais Ffion i’w glywed ar 
bedwar o’r traciau a hefyd ar drac sain ffilm arswyd o’r enw Tethered a gaiff ei 
rhyddhau y flwyddyn nesaf.

 Er bod cyfleodd i ganu yn 
Saesneg yn hwb i yrfa Ffion mae’r 
Gymraeg yn chwarae rhan fawr yn 
ei gwaith fel artist. Mae’n gweithio 
ar hyn o bryd gyda chynhyrchydd 
cerddoriaeth teledu oedd yn chwilio 
am sain ‘Celtaidd’ i’w brosiect, ac 
roedd llais a chefndir Ffion yn ffitio 
i’r dim.
 Ei gobaith yw dal ati  i 
gyfansoddi a chreu cerddoriaeth, ac 
mae’n debyg iawn y bydd ei llais yn 
un y byddwn yn ei glywed yn aml dros 
y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. Yn 
ôl y cyfansoddwr a chynhyrchydd 
Matt Vucic, ‘Mae gan Ffion allu 
anhygoel a gweledigaeth i uniaethu 
â cherddoriaeth. Mae’n dalentog, yn 
ddeinamig, yn broffesiynol ac mae’n 
bleser gweithio gyda hi. Heb os nac 
oni bai bydd yn fyd-enwog cyn bo 
hir – mae hi cystal â hynny.’

Mae ‘O Dan Rew’ ar gael rwan 
ar Spotify, iTunes, YouTube Music 
ac Amazon. Gallwch gael gwybod 
mwy am waith Ffion ar ei gwefan: 
ffionelisa.com 
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Gair Byr

Ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
Partly funded by 
Welsh Government

Mae’r Golygyddion yn gwerthfawrogi 
pob cyfraniad i’r Ffynnon ond ar yr 
un pryd cedwir yr hawl i gwtogi, 
cywiro, golygu neu eu gwrthod yn 
gyfangwbl. Hefyd nid yw pwyllgor 
Y Ffynnon o angenrheidrwydd yn 
cytuno â phob barn a fynegir gan y 
cyfranwyr.

Freesat Digidol • Freeview Digidol 
Uwchraddio Erials • Trwsio Erials 

Dosbarthiad UHF 
Gosodiadau mewn carafán 

Amcan Bris am ddim 
Prisiau cystadleuol 

Am fwy o fanylion, ffoniwch Glyn ar: 
(01766) 512 107  (07789) 716 332 
28 Stryd Fawr, Tremadog, Gwynedd LL49 9RD 

CABLE GUYS 
Yn troi Cymru’n ddigidol

Annwyl Olygydd, 
HOFFAI Menna fy chwaer a 
minnau ddiolch o galon i’r rhai 
a fu mor garedig â’n hatgoffa o’r 
llinellau o ‘Hogyn Gyrru’r Wedd’ 
a aethai’n angof gennym.
 M a e  g e n n y m  g a i s 
arall y mis hwn! A oes rhywun 
o ddarllenwyr Y Ffynnon yn 
gyfarwydd â’r gerdd ‘Cân Wil 
Hopkin’? Nid ‘Bugeilio’r Gwenith 
Gwyn’ o’r eiddo Wil Hopkin a 
olygwn ond y gerdd sy’n dechrau 
â’r geiriau ‘Trigolion tiroedd 
Cymru / Yn fawrion ac yn fân’.
 Hoffem gael copi ohoni os 
oes modd.
Yn gywir, 
Beti Rowlands,
Plas Hafan, Nefyn

MAE hi’n anodd iawn dweud beth 
mewn gwirionedd ydi’r  pethau 
cadarnhaol sydd wedi deillio o gyfnod 
y misoedd diwethaf ond mae rhywun 
yn gynyddol gredu bod y pedlera ar 
Brydeindod a’r balchder honedig ynddo 
wedi ei methu hi braidd. Dydi ein 
cynnwys ni yma yn Eifionydd mewn 
negeseuon gan Brif Weinidog Prydain 
ddim wedi taro deuddeg o gwbl yn 
enwedig felly o safbwynt y Cofid-19. 
I’r gwrthwyneb, yn wir.
 Erbyn hyn, ar ôl misoedd 
o gynadleddau dyddiol sy’n adrodd 
yn fanwl am sefyllfa’r coronafeirws, 
mae’n ymddangos bod yn well gan bobl 
Cymru wrando ar eiriau a dehongliadau 
cytbwys Prif Weinidog Cymru. Mae 
hynny’n rhannol oherwydd arddull 
glir a phwyllog Mark Drakeford wrth 
gyflwyno’i negeseuon ond hefyd, ac 
yn bwysicach, am ein bod ni bellach 
yn deall mai’r hyn sydd ganddo fo 
i’w ddweud sydd yn bwysig i ni yng 
Nghymru.
 Dydi ‘Datganoli’ erioed wedi 
bod yn beth hawdd i’w ddeall na’i 
werthfawrogi ac y mae trafodaethau 
etholiadau Senedd Lloegr a Senedd 
Caerdydd wedi llwyddo’n ddi-feth 
i gymylu’r dyfroedd bob tro. Tybed 
yn wir, ar ôl profiad y misoedd 
diwethaf, nad ydi’r cysyniad sylfaenol 
o lywodraeth ddatganoledig a’i holl 
bosibiliadau yng Nghymru wedi cydied 
yn ein meddwl a’n dychymyg. 
 Wrth sôn am ymdrechion 
plant a phobl i ddysgu’r Gymraeg fel 
eu hail-iaith un o’r ffactorau hanfodol 
yn yr holl broses ydi ennill hyder. Os 
nad enillir hwnnw ofer a diafael fydd 
yr ymdrechion er cystal y rheiny yn 
aml. Mae hyder yn golygu credu bod 
rhywbeth yn bosib ac yn werth ei 
wneud. 
 Does ond gobeitho bod 
gennym fel Cymry erbyn hyn lawnach 
dealltwriaeth o’r hyn y medrwn ni ei 
wneud drosom ein hunain a thros eraill, 
a digon o hyder i gredu y medrwn ni 
lwyddo.
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O le caeth...

DDECHRAU mis Mehefin daeth 
cais i blant a phobol ifanc Clwb Sul 
a Chlwb Ieuenctid Capel y Traeth, 
Cricieth anfon llun neu frawddeg 
am yr hyn yr oeddan nhw’n ei golli 
am y Clwb dros y cyfnod yma o 
ddieithrwch mawr. Daeth y lluniau 
a’r atebion yn fflyd: ‘Rwyf yn colli fy 
ffrindiau’ meddai un. ‘Dwi’n methu 
chwerthin a chwarae gyda phawb’ 
meddai un arall. ‘Storis neis ti’n roid 
i ni’ (hynny ydi’r straeon o’r Beibl 
gan Anti Elin, neu Dr Elin Pugh i’r 
rhan fwyaf ohonon ni). ‘Canu hefo 
ffrindiau’, ‘Chwarae yn y band’, ac 
un yn hiraethu am dôst Anti Gwen – 
un arall o Antis clên Capel y Traeth a 
mam Anti Elin!
 Pan ddaeth cais i mi sgwennu 
cerdd i’w chyfrannu at gylchlythyr 
misol y capel dyma droi at negeseuon 
y plantos am ysbrydoliaeth. Ro’n i’n 
teimlo fod angen cynnig llygedyn o 
oleuni hefyd, ond sut oedd gwneud 

hynny heb godi gobeithion ffug, a’n 
hanes dros y misoedd nesa’n parhau i 
fod mor ansicr?
 Un o ryfeddodau festri Capel 
y Traeth ydi’r gwaith celf trawiadol a 
lliwgar sy’n llenwi’r waliau, a hynny 
diolch i waith diwyd a dychmygus 
rhai o famau artistig y Clwb Sul, Ffion 
Gwyn ac Emma Jane Marini. A dyma 
gofio am Arch Noa a’r anifeiliaid 
sydd wedi eu paentio wrth ymyl drws 

Pawb yn barod i ‘ganu hefo ffrindiau’

y gegin yn y festri. Wrth ddweud 
stori mae gan Anti Elin y ddawn o 
hoelio sylw plant (hyd yn oed y rhai 
mwya direidus ac aflonydd!) ac un 
o’i ffefrynnau hithau ydi stori Noa yn 
adeiladu ei arch rhag y dilyw – stori 
am ffydd a gobaith, ond hefyd am 
ddycnwch, aberth a doethineb.
 Bu ymateb da i’r gerdd a 
daeth cais i mi ei rhoi ar gân. Dyma 
rannu honno wedyn drwy gyfrwng 
WhatsApp er mwyn i blant a mamau’r 
Clwb Sul gael ei dysgu. Aeth pawb 
ati wedyn i’w ffilmio eu hunain adra 
tra’n canu efo’r trac, ac mae fideos 
pawb wedi’u golygu’n ffilm fach 
gelfydd iawn gan Elin. Bydd yn barod 
i’w rhannu efo gweddill yr aelodau 
cyn bo hir, yn y gobaith y bydd yn 
codi calonnau ac yn ein tywys ni i 
gyd (cyn bo hir iawn, gobeithio) yn 
ôl i’r lan i Gapel y Traeth.

AROS…
Wyt ti wedi llyncu mul?
Sgen ti hiraeth am Clwb Sul?
Gweld dy ffrindiau, chwarae, chwerthin,
straeon difyr Anti Elin...

Wyt ti’n cofio stori Noa?
Hiraeth mawr fu arno fynta
am ei ffrindiau ar y tir
ac yntau ar y dŵr mor hir.

Ond daeth clomen wen ryw ddydd
a deilen fach yn llawn o ffydd.
Mi ddaw eto haul ar fryn;
daw Duw â’i enfys gyda hyn.

Cwyd dy galon. Cwyd dy ben.
Bydd Duw yn anfon clomen wen
i’th dywys dithau o le caeth,
yn ôl i’r lan i Gapel y Traeth.
                                 Gwyneth Glyn

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 
 

Gostyngiad o 30% i drigolion lleol sy’n dymuno 
mynychu’n cyrsiau yn ddi-breswyl 

 
Am ragor o wybodaeth,ewch i: www.tynewydd.cymru 

neu cysylltwch am sgwrs: 
Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd LL52 0LW 

tynewydd@llenyddiaethcymru.org / (01766) 522 811
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4 Thomas Buildings                   Ffôn: (01758) 612 469 
Lôn Dywod, Pwllheli                  Ebost: rd.williams@btconnect.com 
LL53 5HH 
Am anghenion yswiriant o bob math, yn cynnwys moduron, tai neu fusnes, 
cysylltwch â ni i gael prisiau neu gyngor personol a lleol 
Awdurdodir a rheoleiddir gan Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

R. D. Williams Cyf 
Brocer Yswiriant 

Y DYDD o’r blaen fe gyrhaeddodd 
nodyn ebost gan Awen Hamilton o 
Lanystumdwy yn sôn amdani’i hun yn 
clirio yn y tŷ, ac yn dod ar draws darn 
o bapur ag englyn wedi’i sgwennu 
arno. Cred Awen fod yr englyn wedi 
dod yn fuddugol yn Eisteddfod Rhos-
lan a gynhaliwyd ar 14 Ebrill 1952. 
Englyn ydi o gan y diweddar Tom 
Bowen Jones, Gwydir Bach, Trefor, 
ffrind i dad Awen.
 Fe wyddwn fod gen i gopi 
yn y tŷ o gyfrol o farddoniaeth 
Tom Bowen Jones a Tecwyn Jones, 
Bwlchderwin a dyma fynd i chwilota 
amdani. Cyfrol denau, binc ei chlawr 
ydi O Windy a Gweithdy’r Gân a 
gyhoeddwyd yn 1981 gan Wasg 
Gwynedd. Mae’r Rhagair iddi gan 
Marian Elias a’r Cyflwyniad gan Alan 
Llwyd, lle dywed o mai ‘beirdd eu 
cymdogaeth’ ydi’r ddau fel ei gilydd.
 Ymysg nifer dda o englynion 
gan Tom Bowen Jones yn y gyfrol 
y mae’r englyn a welodd Awen yn 
llawysgrifen y bardd, a dyma fo i chi:

ATOM
Ynddo tan gywrain gload – y rhoddwyd
        Rhuddin hen y cread;
    Drwy’i anwel wefr darn o wlad
    Â yn olosg mewn eiliad.
                        Tom Bowen Jones

 Yn ôl ei nodyn a gyrhaeddodd 
efo’r gerdd, tribannau tafod-yn-y-
boch sydd gan Brian Ifans y tro hwn. 
‘Fe ddeilliodd y cyfan oherwydd i 
ni fethu â mynd ar wyliau i Sbaen 
yn ddiweddar oherwydd y Cofid-19. 
Felly, dyma drefnu gwyliau gwahanol 
drwy symud i’r llofft sbâr am noson 
neu ddwy a cherdded o gwmpas yr 
ardd cyn dod i’r tŷ am swper. Braf 
iawn.’

 Mae’n debyg ein bod i gyd, 
bob un ohonom, yn chwilio am yr un 
‘goriad’ ag y cyfeiria’r bardd ato ar y 
diwedd!

GWYLIA!
Mae’n haf; mae’n haleliwia!
Mae’n amser mynd ar wylia.
Cawn amser da mewn bwthyn del,
Un swel. Hwn fydd ein nythfa.

Rwyf wedi pacio’r bagia,
A stoc go lew o dronsia,
Rhaid symud popeth nawr mewn trefn
O’r cefn i’r stafell nesa!

Defnyddir hon ran amla
I’r teulu bach a ffrindia,
Ond weithiau, mewn rhyw foment sur,
Mae cysur i mi’n fama!

Ar ganiad yr hen geiliog
Fe godwn yn reit ddiog,
Cawn frecwast llawn a choffi cry
Mewn llety clyd a selog.

Fe awn ar daith yn brydlon.
Mae llwybr ger yr afon
Sy’n llawn o fywyd gwyllt a hardd,
I’r bardd mae’n awen ffrwythlon.

Mor braf yw cael hamddena,
A dilyn bywyd smala,
A heno fe gawn osod bwrdd
A chwrdd yng ngardd drws nesa!

Mae’n freuddwyd ffŵl neu’n hunlla,
Mae’n union fel bod adra,
Rhowch i mi oriad wir, myn Duw,
I fyw heb gyfri’r dyddia!
                                  Brian Ifans

Fe allen ni ddweud bod y gerdd a 
ganlyn gan Elwyn Thomas yn taro 
nodyn ysgafn yn ogystal, ond y 
tu ôl i fymryn o wamalu mae yma 
ddarlun ohonan ni i gyd yn ein 
patrymau a’n harferion erbyn hyn. Y 
cwestiwn i’w ofyn bellach ydi beth 
ydi ‘normalrwydd’, ac ymhellach 
na hynny be fydd y ‘normalrwydd 
newydd’ tybed?

NORMALRWYDD
Awn ar ein hald i Aldi,
A Wilco weithiau wel’di,
Gan fentro hefyd yn ein tro
I loffa silffoedd Tesco.
Ein dwylo’n gaeth mewn menig,
Yn grebach dan y plastig,
A mwgwd dros y trwyn a’r geg
Er mwyn i bawb gael chwarae teg.

O leiaf fe ddaeth rhyddid,
Sy’n lleddfu peth o’r gofid,
I deithio ’nôl a blaen fel cynt
Yn lled hyderus ar ein hynt.
A dïau y daw eto ddydd
Y byddwn oll yn gwbl rydd,
Heb unrhyw boendod mwy na gofal,
A’r byd, i bawb, yn ôl i normal.
                                     R Elwyn Thomas

Diolch i’r beirdd am gerddi i godi’r 
ysbryd. Anfonwch eich cyfraniadau i’r 
golofn at Dewi R. Jones, Llys Gwyn, 
Muriau, Cricieth neu trwy gyfrwng 
ebost: dewirjones57@outlook.com
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Teulu Plas Bach
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FEL Y GŴYR llaweroedd ohonoch 
erbyn hyn mae Jean a Gwilym Plas 
wedi mudo o Lwyndyrus i’r Ffôr. 
Does dim gwobr i neb am ddyfalu mai 
enw eu cartref newydd yw Plas Bach. 
Mae’n llai na Phlas Isaf lle roeddynt 
yn byw cynt am ddeng mlynedd ar 
hugain, ac yn llai na Phlas Newydd 
lle ganwyd Gwilym. Roedd yn rhaid 
cael Plas rhywbeth neu’i gilydd 
debyg iawn oherwydd mae Plas yn 
amlycach cyfenw i’r teulu na’r Griffith 
swyddogol.
 A hwythau’n rhan mor 
greiddiol o ardal Llwyndyrus am 
gynifer o flynyddoedd pam ymfudo, 
meddech chwithau. Roedd hi’n amser, 
meddai Gwilym, gan fod ym Mhlas 
Isa’ fwy na digon o le iddynt hwy 
eu dau. Ac fel y digwyddodd ar yr 
union amser wedi iddynt benderfynu 
chwilio am le llai daeth yn anorfod 
fod eu hŵyr, Ifan ac Alaw ei briod yn 
chwilio am le mwy. Roedd ganddynt 
ddau o blant yn barod ac wedyn daeth 
efeilliaid. Ffitiodd y ddau amgylchiad 
i’r dim.
 Fydd Y Ffôr wrth gwrs ddim 
yn ddieithr i Jean a Gwilym. Maent 
yn adnabod ac yn ffrindiau â’r to hŷn 
ac mae gan Gwilym amryw byd o 
berthnasau yno hefyd. At hynny bu 

teulu’r Plas, yn rhieni a phlant, yn 
gefnogol iawn i weithgareddau yn 
Y Ffôr ar hyd y blynyddoedd. Does 
ryfedd iddynt setlo mor sydyn yn eu 
cartref newydd. Mae ei leoliad mewn 
safle distaw braf, meddai Gwilym, a 
phrun bynnag nid oes ond dwy filltir i 
Lwyndyrus. Yno yr ânt i’r capel eto.
 Aeth yr ymfudo rhagddo yn 
hwylus ddigon. Ond sut y bu hi ym 
Mhlas Bach ar y noson gyntaf? Ar gân 
gan rhywun y cawsom wybod:

Drama’r Noson Gyntaf
Yn y Ffôr mae hen arferion
Llwyth Llwyndyrus braidd yn estron,
Ni fu yno fawr o ddrama
Nes daeth dau i fyw’n y pentra.

Tri o’r gloch ar fore Llun
Gwelwyd, yn gyhoeddus, ddyn
Yn parêdio yn ei drôns –
Buan iawn y canai’r ffôns.

‘Ia, dyna chi, mae wedi
Dod i gefn y lle carpedi...
Mae o’n trio drws rhyw fotor –
O! Be wnawn ni? Mae ’di’i agor!’

Roedd hi’n thrilar i’r plwyfolion:
Disgwyl tanio yr ignishon,
Disgwyl seiren, golau glas
Ac arestio ar ôl ras.

Trydedd act go dawel fu:
Tynnu’r goriad, nôl i’r tŷ,
Ac yn dyst i’r holl berfformans
Roedd y wraig tu ôl i’r cyrtans.

Noson gyntaf dau o’r Llwyn
Yn eu Plas Bach newydd, mwyn –
Dau wahanol eu gwareiddiad 
Ac yn cadw hen draddodiad.

Cau y llen y noson honno
Ond dal ati efo’r promtio:
‘Wnest ti gloi y car, do, Gwilym…?’
Naid o’r gwely yn go gyflym.

Mynd fel tae o ar ei fuarth –
Mae pajamas dal yn ddiarth
Ers blynyddoedd o noswylio
Mewn cymdogaeth buchod godro.

Nid yn unig car agored
Ond y goriad yn ei soced!
Dau o’r wlad, dau braf a rhadlon
Rioed di byw mewn ogof lladron.

Gwilym a Jean o flaen y drws ffrynt
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Gwasanaeth Trin Traed 
Yn eich cartef 

Richard Thomas SrCh. 
Ffôn: (01758) 612 384  

ar ôl 5 o’r gloch 

CYFRIFON 
TRETH AR WERTH 
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TRETH INCWM PERSONOL A BUSNES 
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John Vaughan Tudor FCCA 
3 Kingshead, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DR 
Archwilydd wedi ei gofrestru gan 
Gorff Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig 

JOHN TUDOR
Cyfrifydd Siartredig Ardystiedig

Pen Draw, Minffordd, 
Penrhyndeudraeth LL48 6EH 

caron89@btinternet.com 

Ffôn: (01766) 771 017 
Symudol: (07731) 148 867

Gwasanaethau, Gosod ac 
Atgyweirio Nwy – Olew – LPG

Caron Jones
Plymio a Gwresogi

Therapydd Harddwch 
Cricieth 

 
Am apwyntiad cysylltwch 
â Nan ar (07729) 291 930 

ToNIC.

Nantcyll Uchaf 
Pantglas, Garndolbenmaen LL51 9DJ 

(01766) 530 831 / (07900) 594 946 
Rwy’n cynnig gwasanaeth lleol am bris cystadleuol 

Safle MOT 
Trwsio a gwasanaethu motobeics o bob math 

yn ogystal â ‘Quad Bikes’  
Gwasanaeth casglu a danfon ar gael 

PEG. Gair bach, ond un o’r geiriau 
‘mawr’ ym myd cyffrous y cyfryngau. 
Dychmygwch gyfarfod sŵm, pawb 
yn rhythu ar ei sgrîn, pawb yn llawn 
bwrlwm (un arall o eiriau ‘mawr’ byd 
cyffrous y cyfryngau) ac yn cynnig 
pob math o straeon i lenwi’r tonfeddi 
a’r colofnau. Pethau megis hanes y 
dyn o Nefyn sydd wedi defnyddio 
tri chwarter miliwn o bricia lolipop 
i adeiladu model perffaith o Eglwys 
Gadeiriol Caersallog. Neu’r stori am 
y cogydd o Fethesda yn adfywio’r 
arferiad o ddefnyddio cig hen ddefaid 
y Carneddau yn ei bastai ‘blasus 
a maethlon’. Tasg y golygyddion 
ydi pwyso a mesur y cynigion, a’r 
cwestiwn allai ddyfarnu o blaid y 
bastai ar draul y gadeirlan ydi: ‘Be 
di’r peg?’. Os digwydd iddi fod yn 
ddydd (neu wythnos) y bastai, hwnnw 
fydd y peg i ‘hongian’ y stori arno fo.
 Tua thair wythnos yn ôl 
roedd hi’n ddiwrnod blodau gwyllt 
Gwledydd Prydain ac un o’r mudiadau 
ddaru weld cyfle i dynnu sylw’r 
cyfryngau oedd Cymdeithas Eryri. 
Y Tŷ Hyll ar fin y lôn rhwng Capel 
Curig a Betws-y-coed ydi cartref y 

gymdeithas, sy’n un o’r llefydd delaf 
ar wyneb daear. Yno mae gardd o 
blanhigion brodorol megis aur y pabi 
Cymreig, llafnau gwyrdd o redyn 
tafod yr hydd, a murmur glaslwyd yr 
arianllys. Ers blynyddoedd bellach 
mae gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri 
yn casglu hadau ac yn meithrin rhagor 
o’r planhigion brodorol yma er mwyn 
annog pobl i wneud yr un peth yn eu 
gerddi eu hunain. Os bu peg erioed, 
wel dyma i chi be oedd peg gwerth 
chweil!
 Er y wledd a’r bwrlwm blodau 
yng ngardd Tŷ Hyll, y cyfarfyddiad, 
y cip annisgwyl ar swp o degeirianau 
brych y gors yn tyfu ar fin y lôn yn 
Nyffryn Mymbyr oedd uchafbwynt 
y diwrnod i mi. Erbyn i chi ddarllen 
hyn o lith mi fydd tegeirianau Dyffryn 
Mymbyr wedi pylu, ond mae’n dal yn 
werth crwydro (gan ein bod yn cael 
crwydro erbyn hyn) i gyrion corsydd 
Eifionydd i chwilio am y rhyfeddodau 
hardd a thymhorol yma. Does dim 
angen ‘peg’ yn y byd go iawn – a gyda 
llaw, mae un ai stori’r gadeirlan neu’r 
bastai yn wir. Wir yr!

Lôn dawel a thegeirianau Dyffryn Mymbyr – 
atgof pell erbyn hyn
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Dewi Jones

R. L. JAMES
Peiriannydd Gwresogi

Rhodri1@hotmail.com 
(07852) 156 064

1. Cefais fy ngeni a’m magu yn:
Fy ngeni yn Ysbyty Bryn Beryl, 
Pwllheli a’m magu yn Nantcyll Ganol, 
Pantglas

2. Rwy’n byw yn awr yn:
Cae Hetar, Pantglas

3. Fy swydd yw:
Waliwr (‘Walia Gwalia’ ar y Gweplyfr/
Facebook – dim ond er gwybodaeth i 
unrhyw un sydd ffansi wal!) a ffermio 
ychydig

4. Pa swydd ar wahân i’ch swydd 
bresennol a fyddech chi yn hoffi 
wneud?
Mi fyddai unrhyw swydd dan do yn 
fendithiol iawn ynghanol tywydd 
garw’r gaea!

5. Person Sioe neu Eisteddfod?
Eisteddfod yn fwy na’r Sioe

6. Beth yw eich car presennol?
Fan bach wen Astra mewn dipyn o oed

7. Pa gar hoffech chi gael?
Fan bach wen Astra newydd sbon, 
neu unrhyw beth i fynd â fi o A i B yn 
weddol ddidrafferth

8. Pa raglenni y byddwch yn 
gwrando fwyaf arnynt ar Radio 
Cymru?
Newyddion a’r Tywydd

9. Pa raglenni y byddwch yn eu 
gwylio fwyaf ar S4C?
Anaml iawn y bydda i’n gwylio teledu. 
Rydw i’n dueddol o chwyrnu cysgu’n 
sydyn iawn ar ôl eistedd

10. Pa beth fydd yn gwneud i’ch 
gwaed ferwi?
Pobol yn taflu sbwriel drwy ffenest y 
car ymhlith nifer o bethau eraill

11. Pa anifeiliaid anwes sydd yn byw 
yn eich tŷ chi?
Mot, y ci defaid

12. Pe buasech yn ennill pryd o fwyd 
i dri mewn gwesty moethus 5 seren 
pa ddau berson arall fuasai’n cael y 
fraint o’ch cwmni?
Elin, fy ngwraig, a gŵr bonheddig o 
gardiolegydd o’r enw Dr Lawrence 
Cotter

13. Sut fyddwch yn ymlacio?
Wrth gerdded caeau Cefn Uchaf yn 
Rhoslan tuag at Lyn Gwragedd yn afon 
Dwyfor 

14. Pa un yw eich hoff siwrnai?
Am adra ar ôl diwrnod caled o waith

15. Pa berson ydych yn ei edmygu?
Pawb sydd wedi gweithio’n galed ac 

aberthu llawer wrth roi’r gofal gorau 
i ni yn ystod y cyfnod cythryblus yma

16. Beth yw eich hoff anifail?
Dafad Gymreig smart

17. Ar daith hir yn y car pa CDs 
fyddwch yn gwrando arnynt?
Byth yn mynd ar daith hir yn y car

18. Sut y byddech yn hoffi cael eich 
cofio?
Mi fyddai cael fy nghofio’n ddigon ond 
mi fyddai cael fy nghofio gyda gwên 
yn plesio

19. Beth sy’n eich digalonni?
Plant bach yn llwgu ac yn cael eu 
camdrin

20. Pa amser o’r dydd sydd orau 
gennych?
Y bore, heb os nac oni bai

21. Pryd ac yn lle y buoch hapusaf?
Ar enedigaeth yr hogia – Wil Ifan, 
Gruffudd Tegid, Tomos Elis a Sion 
Gabriel

22. Gyda phwy y buasech yn hoffi 
treulio penwythnos?
Ar ôl y cyfnod ynysu hirfaith yma mi 
fyddai’n braf cael mwynhau cwmni 
criw o ffrindia da

23. Beth yw eich syniad o hapusrwydd 
perffaith?
Cael iechyd i fy nheulu a finna barhau’n 
hapus

24. Petai’n rhaid i chi adael Cymru 
pa wlad arall fyddai eich dewis a 
pham?
Seland Newydd am fy mod wedi treulio 
rhai misoedd yno ac am ei bod hi’n 
wlad sy’n debyg iawn i Gymru. Mae’r 
arweiniad mae’r wlad yn ei gael ar hyn 
o bryd gan Jacinda Ardern hefyd yn 
apelio’n fawr iawn
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Llinos Dobson
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HAWDD DEUD bod Llinos Dobson, 
Cyrion, Llanystumdwy yn hen law ar 
goginio. Nid pawb sy’n medru creu 
bwyd blasus allan o rysáit sydd wedi 
mynd o’i le!
 Dros gyfnod y cloi ystyriodd 
agor grŵp coginio ar Facebook ond 
fe achubodd Merched y Wawr y blaen 
arni a sefydlu tudalen ‘Curo’r Corona’n 
Coginio’. Yn aelod o’r mudiad ers pan 
oedd yn 26 oed roedd Llinos wrth ei 
bodd yn medru cyfrannu at y dudalen, a 
bu’n brysur yn coginio rhywbeth bron 
yn ddyddiol gan obeithio bod rhai wedi 
cael eu hysgogi i droi eu llaw at ambell 
rysáit.

 Tydi popeth ddim yn troi allan 
yn iawn wrth gwrs ac mae Llinos 
yn cynnig tips ar sut i ailwampio. 
Er enghraifft fe orgoginiodd sgonau 
caws un diwrnod a phenderfynu 
eu briwsioni, sychu’r briwsion yn 
y popty a’u hail friwsioni ar gyfer 
rysetiau crwst briwsion. Awgrymodd 
hefyd friwsioni sbwnj dros ben a 
chymysgu’r briwsion hefo chydig o 
eisin menyn, taenu siocled meddal 
ar waelod tun a’i adael i galedu ac 
yna gwasgaru’r gymysgedd sbwnj yn 
dynn ar ei ben cyn rhoi haenan arall o 
siocled drosto. Wedi ei dorri’n stribedi 
(fel yn y llun) mae’n debyg i gacennau 

Cake Pops ond yn llawer haws i’w 
paratoi. Mam Llinos a’i dysgodd mai 
mesur cogydd da oedd rhywun oedd 
yn medru gneud llwyddiant o fethiant 
ac na ddylid taflu dim byd os nad oedd 
raid.
 Magwyd Llinos ar fferm yn 
Nhal-y-bont ger Dyffryn Ardudwy 
ac mewn Coleg Gwyddor Cartref yn 
Llandaf, Caerdydd y mireiniodd y 
sgiliau coginio a ddysgodd gan ei mam. 
Er iddi ddilyn cwrs ysgrifenyddol, 
addysgu a magu’r plant Owain, Gethin 
a Llio wedyn, fu hi ddim yn hir cyn 
dychwelyd i’r byd arlwyo a chychwyn 
busnes arlwyo cartref GALW gydag 
Owena Elias, Llanarmon.
 Bu’r ddwy wrthi’n brysur am 
bedair blynedd yn gweithio o’r cartref 
yn paratoi prydau a bwffe ar gyfer 
achlysuron gwahanol gan gynnwys 
bwydo sawl seleb fel Syr Bryn Terfel, 
Syr David Attenborough a David 
Bellamy yn ogystal â chwmnïau fel 
S4C yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 
Eisteddfod yr Urdd a’r Sioe Fawr yn 
flynyddol.
 Yn fuan tyfodd y busnes yn 
rhy fawr i’r gegin a threulio mwy o 
amser hefo’r teulu a orfu dros ehangu. 
Ond, ar ôl sbel, roedd yr ysfa i fynd 
’nôl i’r maes yn ormod a daeth cyfle i 
redeg caffi o’r newydd ym Mhlas Glyn 
y Weddw, Llanbedrog. Cyflogodd 
ffrindiau i’w helpu i ddatblygu’r 
busnes oedd yn gaffi a darparwr bwyd 
ar gyfer gwahanol weithgareddau 
yn y Plas; her, ond roedd hi wir yn 
mwynhau. Ar yr un pryd agorodd 
fusnes yn Taro Deg, Pwllheli a bu yno 
am 15 mlynedd hapus.
 Erbyn hyn mae’n mwynhau 
medru rhoi ambell gyngor i’r plant 
ac wrth ei bodd yn derbyn galwad 
ffôn yn gofyn am rysáit neu syniadau 
ganddynt. Mae’r wyrion hefyd yn 
ymddiddori mewn coginio ac yn cael 
hwyl arbennig arni. ‘Nain cacen’ ydi 
hi i wyrion Caerdydd – mi fedar hi 
feddwl am enwau gwaeth meddai. 
Bellach mae Llinos wedi ymddeol ers 
tair blynedd i gael amser i ymlacio a 
mwynhau’r teulu – neu ydi hi?!
 Un o hoff rysetiau Llinos yw 
sgonau fanila a dyma’r rysáit i chi roi 
cynnig arni adra. Mwynhewch!

Llinos a’r sgonau fanila a’r ‘Cake Pops’
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Ymddeoliad Marian

HARI ROBERTS 
GROUNDWORKS 
Cil y Castell, Cricieth  
LL52 0EG 
• Walio 
• Codi ffensys 
• Slabio 
• Gosod draeniau 
• Ystod eang o waith peirianyddol 
Ffôn: (01766) 522 469 / (07768) 312 596 

Papur neu PDF?

Cynhwysion
1 pwys o flawd codi
1 llwy de o bowdwr codi
6 owns o fenyn
2 owns o siwgr mân
1 wy 
Chydig o dan hanner peint o lefrith
Eisin

Dull
Rhwbiwch y menyn i  mewn i’r 
cynhwysion sych. Curwch yr wy ac 
ychwanegu digon o lefrith i fesur ½ 
peint. Ychwanegwch y rhan fwyaf o’r 
hylif at y cynhwysion sych i greu toes. 
Rhowliwch y toes yn ½ modfedd o 
drwch a thorri i ddarnau crwn, hirsgwar 
neu sgwâr. Coginiwch mewn popty 
poeth gwres 200˚C am tua 10–15 munud 
ar dun wedi’i orchuddio â phapur gwrth-
saim. Pan fyddan nhw allan ac wedi 
oeri, cymysgwch siwgr eisin efo dŵr 
berwedig a gorchuddio’r sgons. Gellir 
eu bwyta’n blaen neu wedi’u haneru efo 
jam mefus a hufen. AR ÔL iddi gyflawni deng mlynedd 

ar hugain o wasanaeth, hoffai 
Llyfrgelloedd Gwynedd ddymuno 
ymddeoliad hapus i aelod annwyl 

o’r staff. Mae Marian Jones wedi 
bod yn rhedeg Llyfrgell Cricieth am 
flynyddoedd lawer, yn gyntaf yn y 
Llyfrgell Rydd ac yn fwy diweddar yn 
y Ganolfan Ddydd yn Encil y Coed 
ers pan adleolwyd y Llyfrgell yno.
 B u  M a r i a n  y n  a e l o d 
ymroddedig a gwerthfawr o’n tîm, a 
bydd pawb sydd wedi gweithio gyda 
hi dros y blynyddoedd yn siwr o 
weld colli ei chwmni, ei chefnogaeth 
a’i chyfeillgarwch. Mae cymuned 
Cricieth hefyd wedi dod i’w hadnabod 
yn dda ac wedi gwerthfawrogi ei 
chroeso siriol a’i chymorth parod 
i ddod o hyd i lyfr neu wybodaeth. 
Bydd gan lawer o deuluoedd a phlant 
sydd bellach yn oedolion atgofion 
hapus am fynd i’r Llyfrgell a chael 
croeso cynnes ganddi.
 Dymunwn bob hapusrwydd 
a iechyd i Marian ar ei hymddeoliad 
– bydd yn chwith garw hebddi!

DIOLCH yn fawr iawn i bawb a ymatebodd i’r cais yn rhifyn mis Mehefin i chi 
fynegi barn ar ffurf a dyfodol y Ffynnon. Mae’n amlwg bod yna ddiddordeb 
gwirioneddol yn y ‘papur’ ym mha ffurf bynnag. Fel golygyddion rydan ni’n 
gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn. O fis Medi ymlaen bydd argraffiad llawn 
o’r papur ar gael fel arfer, yn ogystal â rhifyn pdf ohono.
 Yn ddiddorol ddigon roedd y mwyafrif ohonoch a ymatebodd o blaid 
rhifynnau wedi eu hargraffu yn y dull arferol, a gobeithio felly y byddwch yn 
deall y bydd yn rhaid i ni godi pris pob rhifyn o fis Medi ymlaen i £1 y copi. 
Mae costau argraffu rhifynnau lliw a styffylu a ballu yn dal i fyny efo ni mae 
gynnon ni ofn.
 Bydd tymor y tanysgrifio yn dechrau eto ym mis Medi hefyd. Y gost 
am gael Y Ffynnon drwy’r post tan fis Ebrill 2021 fydd £19.50 (sydd wrth gwrs 
yn cynnwys costau cludiant), a’r gost dros y we fydd £4.80. I’r rhai hynny sy’n 
tanysgrifio’n barod fe fyddwch chi wedi cael nodyn am hyn gyda’r rhifyn hwn.
 Os ydych yn dymuno tanysgrifio o’r newydd gellwch gysylltu â Margaret 
Griffith ar m.griffith901@btinternet.com neu trwy ffonio (01766) 810513.

Ciropodi • Podiatri 
Iola Roberts 
P.G.Dip, D.Pod.M, MCPod 
HCPC Cofrestredig 
 
Galwadau i’r Cartref 
 
Symudol: 
(07771) 278 633  
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Yng nghesail y 
moelydd unig: 2

Bronwen Naish   

ROEDD y chwedegau, y sgertiau 
byrion a’i hafau llawn cariad wedi 
mynd heibio. Fe dreulion ni bob 
gwyliau ysgol heblaw toriad y Nadolig 
yng Nghwm Pennant a buan y daeth 
y plant i ystyried Moelfre fel eu hail 
gartref.
 Roedden nhw’n tyfu’n gyflym 
a bywyd erbyn hyn yn bur brysur. 
Ro’n i’n rhoi gwersi soddgrwth 
a bas dwbl mewn ysgolion yn 
Newcastle, Tynemouth a Gateshead 
ac yn cynnal dosbarthiadau yn Ysgol 
Gerdd Newcastle gan weithio efo 
chwaraewyr bas dwbl a oedd am 
ddysgu technegau clasurol. Dyma 
gyfnod y gaeaf o anfodlonrwydd 
gwleidyddol, gweithredu diwydiannol 
mewn ysgolion a dogni trydan a dŵr. 
Fe ddaliais ati i chwarae efo Cerddorfa 
Sinffonia Frenhinol y Gogledd yn 
ogystal ag ymuno â cherddorfeydd 
amatur ar gyfer eu cyngherddau. 
Roedd bywyd fel cerddor proffesiynol 
ar y cyfan yn dda a galw cynyddol 
arnaf i gynnal perfformiadau unigol a 
olygai ehangu fy repertoire.
 Pan wahoddwyd y Gerddorfa i 
chwarae i deithiau Opera Glyndebourne 
roeddwn wrth fy modd. Roedd cymryd 
rhan yn rhai o’r perfformiadau 
theatrig hyn a chwarae’r gerddoriaeth 
ysblennydd i mi yn fraint. Roedd y 
profiad o weld rhai o’r cantorion yn 
perfformio a chlywed pŵer, grym 
a lliw y lleisiau operatig yn llifo yn 
wefreiddiol.
 Ar y pryd roedd trefniadau 
teuluol yn gryn sialens ond roedd 

y plant yn treulio mwy o amser ym 
Mhennant tra mod i’n gweithio i 
ffwrdd. Fe gofia i’n dda eu bod wedi 
cymryd rhan yn Ngŵyl a Charnifal 
Garn Dolbenmaen. Tua’r adeg yma y 
meddyliais i gyntaf am gadw gwenyn 
ar ôl gwrando ar ffrind i mi yn sôn 
amdani ei hun yn gosod dau gwch 
yn yr iard gefn. Ond fe wyddwn cyn 
cychwyn na fyddai cadw gwenyn a 
gofalu am blant yn yr un lle ddim yn 
fater hawdd, ac fe ddown at hynny 
maes o law.
 Gwaetha’r modd yr oedd 
trafferthion yn ymddangos ym 
mhriodas Roger a minnau ac yntau’n 
teimlo nad oedd ei yrfa yn datblygu 
fel y dylsai. Penderfynodd adael ei 
safle fel y prif chwaraewr fiola yn y 
Gerddorfa er mwyn symud i Lundain 
fel chwaraewr llawrydd. Cafodd waith 
a chyfleoedd o ansawdd ac ymunodd 
â Phedwarawd Llinynnol Alberini. 
Ar y pryd, fedrwn i ddim ystyried 
symud i fyw i Lundain a gweithio’n 
llawn amser gan ddatblygu fy nghyrfa 
lwyddiannus fel unawdydd.
 Dyna pryd, fwy na heb, y 
gofynnodd fy rhieni i mi gymryd 
gofal o Moelfre. Roedd angen gwneud 
dipyn o waith ar y tyddyn ond mi 
benderfynais mai dyna fyddai orau 
yn ystod y cyfnod ansefydlog hwn 
yn hanes y teulu. Doedd fy mhriodas 
ddim yn mynd i barhau, a deuai’n 
amlwg y byddai Cwm Pennant yn 
noddfa ddiogel i ni mewn byd digon 
dryslyd.
                                         I’w barhau

WRTH baratoi’r pwt yma daeth ebost 
o lawenydd mawr i’r pwyllgor, sef y 
newyddion gwych bod ein cais am grant 
gan Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol 
Cymru (AHF) wedi llwyddo. Bydd y 
grant yn galluogi’r Fenter i gomisiynu 
pensaer cadwriaethol i ddatblygu 
cynlluniau manwl ar gyfer gwarchod a 
datblygu’r adeilad yn unol â’i gymeriad 
hanesyddol, yn ogystal â chomisiynu 
cynllunydd busnes i ddatblygu’r 
cynllun busnes a gweithgareddau i 
wneud y mwyaf o’r adeilad.
 Bydd holl ddarllenwyr Y 
Ffynnon yn ymwybodol o benderfyniad 
L l y w o d r a e t h  C y m r u  i  g o d i 
cyfyngiadau’r meudwyo mawr, gan 
gynnwys caniatáu i dafarndai ailagor yn 
raddol. Penderfynodd y Fenter beidio 
ag ailagor am y tro ond tra rydym yn 
disgwyl am ganllawiau pellach mae 
paratoadau ar y gweill ar gyfer ailagor 
yn ddiogel. Bydd y manylion yn cael 
eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol 
maes o law. 
 Mae’r gwaith ar y safle’n 
parhau. Cafwyd caniatâd gan Gyngor 
Gwynedd rhestredig i dorri coed ynn 
yn yr ardd gan eu bod yn dioddef o’r 
clefyd coed ynn (ash dieback) ac mae’r 
hen garafán wedi’i symud o’r ardd. 
Bellach mae’n ofod agored, hyfryd 
sy’n ei gynnig ei hun yn wych ar gyfer 
digwyddiadau.
 Cofiwch am ein cwis misol 
drwy gyfrwng Zoom. Cafwyd tri chwis 
llwyddiannus iawn hyd yma, gyda 
dros ddeg o dimau’n cymryd rhan. 
Cynhelir y cwis nesaf am 8 o’r gloch 
ar 29 Gorffennaf dan ofal y cwisfeistri 
Lois Mai a Dafydd Rhun. Ebostiwch 
y Fenter ar menteryplu@gmail.com i 
dderbyn manylion ar sut i ymuno â’r 
cwis. 
 Mae’r hydref yn addo bod 
yn gyfnod prysur i’r Fenter gyda 
datblygiadau cyffrous yn digwydd yn 
yr ardd. Bydd rhagor o fanylion i ddilyn 
yn rhifyn Medi’r Ffynnon. Gan bwyll 
bawb! 

Criw’r Fenter
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Golchi dwylo
a chadw 
pellter

• Welingtons 
• Dillad Glaw 
• Offer ar gyfer y fferm 
• Stanciau ac offer Ffensio 
• Gwrteithiau 
• Glo

• Bwydydd Anifeiliaid, 
bagiau mawr a bach 

• Bylc 
• Bwyd Cŵn 
• Pwlp Betys 
• Gwair a Gwellt 
• Blociau

W. H. Evans 
Melin Llecheiddior, Bryncir 

Ffôn/Ffacs: (01766) 530 635 
Masnachwyr Amaethyddol

Cyngor ar Bensiynau a Buddsoddiadau 
Gwasanaeth Ariannol i Fusnesau ac Unigolion 
Cysylltwch ag Aled Evans 
Ffôn: (01758) 613 030 • (07786) 015 186 
Ebost: post@tarian.co.uk 
www.tarian.co.uk 

Cwmni Tarian Cyf.  •  7 Sgwâr y Farchnad  •  Pwllheli LL53 5RU 
 

Mae cwmni Tarian Cyf. yn gynrychiolydd apwyntiedig o LJ FINANCIAL PLANNING LIMITED,  
wedi ei awdurdodi a’i reoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Cwmni

Cyf.

TARIAN

CYNLLUNWYR GWALLT 
 
 

44 Stryd Fawr  
Cricieth 
(01766) 522 217

IGAM OGAM

Arbenigo mewn torri, lliwio a phermio

HAWDD ailadrodd geiriau fel y 
gwnaeth John F. Kennedy: ‘I ddrygioni 
fynd ar led yr unig beth sydd ei angen 
yw i bobl dda wneud dim’. Cofid-19 
ddylai gael sylw y mis hwn a ninnau 
mor ddiolchgar fod siopau trin gwallt, 
tafarndai a bwytai ar agor a bywyd yn 
dod yn ôl i Eifionydd – gan barhau i 
fyw yn gyfrifol, wrth gwrs.
 Ond rydym ni, bobl dda 
Eifionydd, yn rhannol gyfrifol am 
‘drosedd yn erbyn y ddynoliaeth’. 
Ni sydd yn ddeddfol barhau i olchi 
dwylo a chadw’r pellter, yr ydym 
ynghlwm â throsedd fwy na phedlera 
cyffuriau. Yn Yemen, taith awyren 
o agos, y cyflawnir trosedd y mae’r 
Llys Rhyngwaldol yn ei hystyried yn 
‘drosedd yn erbyn dynoliaeth’. Mae’n 
rhyfel cartref rhwng y gwrthryfelwyr, 
yr Houthi (a’u ffrindiau tramor) a’r 
Llywodraeth (a’u ffrinidau tramor 
hwythau sy’n cynnwys Saudi Arabia), 
a’r ddwy ochr fel ei gilydd yn gyfrifol 
am erchyllterau mawr. Yn y canol, 
mae’r werin.

Plentyn mewn ysbyty yn Sanna, prif 
ddinas Yemen. Lansiwyd Apêl DEC ar 
14 Gorffennaf i helpu gwledydd tlotaf 
y byd i geisio delio efo’r coronafeirws 

 Ers 2015 mae tua 30,000 o 
bobl gyffredin wedi eu lladd oherwydd 
y rhyfela ac oherwydd y newyn sydd 
yno hefyd mae tua 85,000 o blant wedi 
marw. Rwyf newydd edrych ar un yn 
marw ar gamera. Bu farw 200,000 o’r 
colera cyn Cofid-19. Hanner ysbytai’r 
wlad sydd o unrhyw werth, mae 60 o 
feddygon wedi marw, dim ond 6 gwely 
gofal dwys sydd yn yr ysbyty fwyaf. 
Mae cannoedd yn marw yn eu cartrefi 
a’u claddu yn y nos. A sut, mewn 
gwlad â 14 miliwn heb ddŵr glân, mae 
gobaith golchi dwylo a chadw pellter 
mewn gwersylloedd i filoedd ar ffo?
 Saudi Arabia yw’r cwsmer 
gorau ym marchnad arfau Prydain, ac 
enwau tlws fel ‘Prosiect Salaam’ yn 
y cytundeb i brynu gwerth biliynau o 
arfau. Mae’r Hawk Bomber (Made in 
UK) yn gwneud job effeithiol, spot on, 
o fomio yn Yemen. Rhan o’r cytundeb 
yw fod peilotiaid o Saudi yn cael eu 
hyfforddi yn Fali, Sir Fôn a dyma’r 
peilotiaid sydd, yn eu tro, yn paratoi yn 
yr awyr uwchben Eifionydd; 30 peilot 
mewn tair blynedd.
 Mae’r RAF yn y Fali yn 
datblygu ac wedi gwneud cais (drwy 
Snowdonia Aerospace Centre sy’n 
gyfrifol am Faes Awyr Llanbedr ger 
Harlech) i ehangu eu defnydd o’r awyr 
i 50 hediad y dydd, drwy’r flwyddyn, 

sy’n gynnydd aruthrol. Mae addewid 
o waith ac £19 biliwn i’r economi leol 
mewn 10 mlynedd. Mae’r cais yn nodi 
na fydd defnydd milwrol ar faes awyr 
Llanbedr ond pam felly mae cwmni 
masnachol militaraidd fel QinetiQ 
(USA) yn rhan o’r cynllun? 
 ‘I ddrygioni fynd ar led… 
angen dim ond i bobl dda wneud 
dim.’
 Gweud dim? Go brin. Holwch 
eich Cynghorydd Sir (mae’r Cyngor 
wedi buddsoddi’n hael oherwydd 
mae angen datblygu’r Maes Awyr); 
anfonwch at eich Aelod Senedd Cymru 
a’ch Aelod yn Llundain; cefnogwch 
yr ymgyrch sydd ar ddechrau: ‘Na i 
awyrennau milwrol’.
 Ni allwn olchi dwylo o’r 
drosedd hon ac ni allwn gadw pellter 
o’r drosedd hon yn erbyn y ddynoliaeth. 
Mae’n rhy agos atom.
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Belio a Lapio Byrnau Mawr  
Rotospeicio gyda Thractor a 
Pheiriant Torri Gwrychoedd
Cysylltwch ag 

Erfyl Lloyd 
CASTELLCOED  
CHWILOG

Ffôn:  
(01766) 810 396 

Lois Mai Jones 
‘LLE MAE HI RWAN?’ Wel yn y lle 
dechreuodd hi mae Lois Mai, sef Hen 
Stabal Tyddyn Du, Rhoslan – y cartref 
lle magwyd hi.
 Cafodd Lois gartref unigryw 
arall wrth gwrs, sef Ynys Enlli, a 
threuliodd y teulu gyfnodau hir yn 
byw ar yr ynys gydol ei phlentyndod. 
Aeth Lois yno am y tro cyntaf yn 
chwe wythnos oed gan mai ei thad, 
Dafydd Thomas, oedd swyddog cyntaf 
Ymddiriedolaeth yr ynys. Felly bu 
hi wedyn, y teulu’n mynd ’nôl a 
blaen rhwng y tir mawr ac Enlli nes 
bod Lois yn wyth oed, a daliodd i 
dreulio’i gwyliau haf ar Enlli tan ei 
harddegau gan aros efo Christine ac 
Ernest Evans. Fedra i ddim meddwl am 
Lois heb feddwl am Enlli, a hyd heddiw 
mae’n dweud i’r profiad o fyw yno 
ddylanwadu’n fawr ar ei hunaniaeth. 
Wedi dod yn ôl i Eifionydd treuliodd y 
teulu gyfnodau yn byw yng Nghricieth, 
cyn dychwelyd i fyw’n llawn amser yn 
Nhyddyn Du.
 Wedi cwblhau ei haddysg 
yn ysgolion Treferthyr ac Eifionydd 
a Choleg Meirion-Dwyfor Pwllheli, 
aeth Lois tua Phrifysgol Aberystwyth 
i astudio Hanes. O fanno dychwelodd 
adref i weithio yn Amgueddfa Lloyd 
George am yr haf a dyna ddechrau 
gyrfa ddifyr yn gweithio ym maes 
treftadaeth. Dros y deng mlynedd 
diwethaf bu’n gweithio ar amrywiaeth 
eang o brosiectau yn y maes ac mae’n 
ei hystyried ei hun yn ffodus i fod 
wedi medru gwneud hynny o’i milltir 
sgwâr. O Amgueddfa Lloyd George 
aeth i weithio ar gynllun hanes llafar 
i Brifysgol Aberystwyth gan gofnodi 

sgyrsiau yng Nghaernarfon a Wrecsam, 
yna ymlaen i’r Amgueddfa Lechi 
Genedlaethol yn Llanberis, Amgueddfa 
Storiel ym Mangor, Cynllun Partneriaeth 
Tirwedd y Carneddau gydag Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri, a bellach 
mae’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol yng Nghastell y Penrhyn.
 Mae Lois,  fel  cynifer  o 
weithwyr eraill drwy’r byd, ar ffyrlo ar 
hyn o bryd oherwydd effaith ddirdynnol 
y coronafeirws, ond fel arfer byddai’n 
gweithio ar gynlluniau hynod bwysig 
fel ‘Tu Hwnt i’r Castell’. Dyma 
gynllun sy’n ceisio deall perthynas 
pobl mewn gwahanol gymunedau 
efo’r castell, oherwydd gweithredoedd 
teulu’r Penrhyn fel meistri chwarel 
a pherchnogion planhigfa siwgr a 
chaethweision yn y Caribî, sef y 
perthnasau hanesyddol, y creithiau 
cymunedol a’r dehongliadau cyfoes.
 Daeth pwysigrwydd y sgyrsiau 
anodd hyn i sylw’r byd dros y misoedd 

diwethaf yn sgil marwolaeth George 
Floyd dan warchodaeth heddwas 
ym Minneapolis, protestiadau ‘Mae 
Bywydau Du o Bwys’ a thrafodaethau 
am gofebau, enwau strydoedd ac 
adeiladau sy’n clodfori unigolion 
fu’n meithrin caethwasiaeth. Mae 
trafodaethau hollbwysig wedi’u cynnal 
hefyd am Streic Fawr y Penrhyn a 
stori’r chwarel dros y blynyddoedd, 
a’r her rwan ydi sichrau bod trafodaeth 
yn digwydd efo pobl sy’n dal i gael 
eu heffeithio gan hiliaeth oherwydd 
gweithredoedd pobl fel teulu’r Penrhyn 
yn y Caribî. Mae arddangosfeydd 
fel ‘Beth yn y Byd?’ eisoes yn ceisio 
dadlennu agweddau o’r hanes ac annog 
y drafodaeth ymysg ymwelwyr â’r 
castell.
 H a p  a  d a m w a i n  o e d d 
dychwelyd i Roslan ond wrth iddi hi a’i 
gŵr, Tegid, fagu Twm sy’n bedair oed 
a Siwan sy’n bedwar mis ar bymtheg, 
mae Lois yn gynyddol falch ei bod 
wedi gwneud hynny. Mae’r teulu bach 
yn byw ar draws y buarth oddi wrth 
Taid a Nain, Dafydd a Mari Thomas, ac 
Yncl Dafydd Rhun. Gresyn mawr oedd 
gorfod canslo’u gwyliau blynyddol 
i Ynys Enlli fis Mai oherwydd y 
meudwyo mawr. 
 Diolch am dy amser Lois, a hei 
lwc y cewch chi gyfle i ddychwelyd i 
Enlli yn o fuan! 

Naomi Jones

Lois efo Siwan Catrin a 
Twm Eifion

Trwy Lŷn ac Eifionydd 

Glanhawr 
Simdda 
Cysylltwch ag 
Osian Williams 
ar (01758) 720 202 
neu (07812) 786 035 
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Amser Rhydd

Cwpanau – Tariannau – Tlysau 
a.y.y.b. ar gyfer pob achlysur 
Trwsio clociau ac oriaduron 

Gemwaith o bob math 
Tocynnau Anrheg 

Ysgythru ar wydr, tlysau,  
modrwyau a.y.y.b. 

Stoc helaeth o Aur Clogau,  
Citizen, Nao a Royal Selangor 

Bryan Williams
Gemydd – Oriadurwr – Ysgythrwr

80 Stryd Fawr, Pwllheli 
(01758) 612 279

Hefyd: Gemydd J & L 
81 Stryd Fawr, Pwllheli  
(01758) 612 558

Tom Parry 
a’i Gwmni 

 
80 Stryd Fawr, Porthmadog 

Ffôn: (01766) 512 505 / 513 164 
Syrfewyr, Arwerthwyr a 
Goruchwylwyr Ystadau 
Arwel Williams FRICS 
Phil Williams MRICS 

Myrddin ap Dafydd 

ERS CANOL MAWRTH mae amser 
wedi newid ei ystyr. Dydw i ddim yn 
agor fy nyddiadur – does dim byd 
wedi’i drefnu nac wedi’i gofnodi ar 
ei ddalennau. Dydw i ddim yn edrych 
ar galendr a phrin fy mod i’n taflu 
cip ar fy oriawr. Ar un olwg, does 
dim yn digwydd. Ar olwg arall mae 
digon o bethau i’w gwneud, does yr 
un diwrnod wedi llusgo – a dweud 
y gwir, mae amser yn gwibio heibio 
ac mae digon o bethau sy’n galw am 
sylw fory.
 Eto, pethau gwahanol i’r arfer 
ydi llawer o’r rhain. Dwi’n medru 
gwneud gwaith y wasg yn y cwt ar 
draws y buarth, ond mae trefn byw 
o-ddydd-i-ddydd a galwadau teuluol 
wedi newid ac yn llenwi’r oriau. Pethau 
fel gwneud rhestr siopa a mynd am dro 
efo’n gilydd ar lwybrau’r plwyf. Daeth 
y beic a’r sgidiau cerdded yn rhan 
bwysicach o fywyd bob dydd. Fel sawl 
un arall dwi’n nabod fy milltir sgwâr 
yn llawer gwell nag oeddwn i. Mae’r 
ymateb i’r trafodaethau ar enwau 
lleoedd ar raglen radio Aled Hughes yn 
dangos bod hynny yn gyffredinol wir. 
Mae ganddon ni fwy o ddiddordeb yn 
y lleol a mwy o awch am yr ystyron, 
hanesion a straeon sydd y tu ôl i enwau 

sydd wedi bod yn rhan anymwybodol 
o’n treftadaeth ni erioed. A ’dan ni’n 
cael mwy o flas ar sgwrsio.
 Yn wythnosol ar y rhaglenni 
hynny dwi’n sylweddoli bod y lleol 
yn genedlaethol yng nghyd-destun y 
Gymraeg. Mae enw yn Llŷn neu yn 
Eifionydd yn cael ei adleisio mewn 
enw ym Mhenfro; mae brawd gair 
ym Môn yn byw ym Morgannwg. 
Mae bywydau pobl wedi’u clymu 
wrth enwau, ac er mai geiriau syml 
sy’n ddisgrifiad neu adlewyrchiad 
o natur lle ydyn nhw, maen nhw’n 
farddonol yr un pryd.
 Dyna pryd y bydd y twnnel 
hwn o amser yn dechrau mygu 
dyn: un diwrnod yn dilyn y llall, 
un wythnos yn dilyn wythnos. Lle 
mae pen draw’r twnnel? Lle mae’r 
edrych ymlaen at ddigwyddiad, at 
gymdeithas cyfeillion, at grwydro? 
Mae’r enwau’n codi hiraeth am yr 
hyn sydd allan o fy ngafael ar hyn o 
bryd.
 Bedwar  mis  yn ôl ,  ar 
ddechrau’r cyfnod cloi, fuaswn i 
fyth wedi dychmygu y byddai’n 
rhaid gohirio Steddfod Tregaron ac 
y byddai Steddfod Llŷn ac Eifionydd 
oherwydd hynny yn gorfod cael ei 
bownsio flwyddyn ymlaen.
 Pan fydd y niwl yn codi 
ar y dyfodol bydd gan yr ardal 
hon amser estynedig i baratoi at 
Brifwyl Boduan. Mi allwn ddechrau 
defnyddio’r amser hwnnw rwan. Mi 
allwn feddwl am ddulliau newydd ac 
addas o godi arian; mi allwn feddwl 
yn greadigol am y Steddfod ei hun a’i 
holl gyfleoedd i ddatblygu doniau a 
chreu dolenni.
 Mi allwn ni yn lleol roi ein 
stamp ar sefydliad cenedlaethol 
hefyd. Mae hynny eisoes wedi 
dechrau. Mi allwn ni ryddhau’r 
dychymyg hyd yn oed pan fo 
cyfyngiadau ar bethau eraill.

Myrddin ap Dafydd

Cofiwch bod modd derbyn 
copi o'r Ffynnon yn fisol 

dros y we hefyd.
Bydd yn cael ei yrru atoch
 fel dogfen PDF ar ebost.
Bargen am £6 y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch gyda 
Margaret Griffith 

 01766 810513
m.griffith901@btinternet.com
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Chwalu Calch a Llwch 
Profi Pridd di-dâl  •  Torri Silwair a Phorfa 
Cyflenwyr Tywod, Grafael a Cherrig Traenio 
Y Tŷ Gwyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6AY 
(01758) 720 246 neu 720 333 

E. F. & E. O. WILLIAMS a’u meibion 
Ymgymerwr Amaethyddol a Chario

14 Y FFYNNON Gorffennaf 2020

DYMA atebion y ‘Pos Efo Bwyd’ a 
ymddangosodd yn rhifyn Mehefin: 1 
Pupur a Halen, 2 Saws Mintys, 3 Finegr 
Brag, 4 Saws Tomato, 5 Hufen Salad, 
6 Mwstard melyn, 7 Picl Maro, 8 Saws 
Llugaeron, 9 Picalili, 10 Catwad Mango
 Mae’n siŵr fod y rhan fwyaf 
ohonom yn falch bod rhywfaint o 
lacio wedi bod ar y cyfnod cloi o’r 
diwedd. Bu cymaint o lefydd ar gau 
am y misoedd diwethaf, a ninnau’n 
teimlo chwithdod o’u colli. Dyna’r deg 
anagram y tro yma – deg o’r mannau 
neu leoliadau a gaewyd er diogelwch 
iechyd tra bu’r haint yn ei anterth. (Mae 
rhai ohonynt yn eu ffurfiau lluosog a’r 
lleill yn unigol.)

***Gair o Eglurhad ***
Tra pery pryderon ac ansicrwydd 
cyfnod yr haint presennol ni fyddwn 
yn ystyried pos ‘A Manag Aur’ fel 
cystadleuaeth hyd nes daw diogelwch a 
threfn arferol yn ôl. Er lles a thegwch â 
phawb yn yr amser dyrys yma gofynnir 
i chi’n garedig i beidio ag anfon 
atebion fel arfer mewn ebost na thrwy’r 
post. Diolch am eich cydweithrediad. 
Cynhwysir y pos uchod yn unig er 
mwyn i chi gael rhywbeth i’ch diddori 
tra’n hunan-ynysu neu’n goroesi’r 
caethiwo! Cewch yr atebion yn rhifyn 
y mis nesaf. Cadwch yn ddiogel ac yn 
iach. Hysbyswn chi pan fyddwn yn 
ailafael yn y gystadleuaeth unwaith eto.

Pos Wedi Cloi
1.   DEFNYDD  TAI  (9)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

2.   LLOSGI’R  TÂN  LAWNT  (5,4,5)
_ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _

3.   Y  LOL  CEGOG,  CAS  (5,2,5)
_ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _

4.   FELLY,  LLE  GORDD  (10)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.   AT  FRAIN  DA  (9)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

6.   A  TEISEN  MARTHA  (5,1,6)
_ _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _

7.   PA  UN  O  FY  LLOI?  (5,5)
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _

8.   SYLWA  CLEP  CEGA  (5,2,6)
_ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _

9.   CARPED  EDE’  OLAU  (5,8)
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _

10.   TŶ  FFA  CAIB  YW  (4,1,5)
_ _ _ _    _    _ _ _ _ _

Diystyrwch bob atalnodiad. Cofiwch mai un 
llythyren yw ‘ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th’. 
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Gwynfor Jones

H. E. Hughes & Co 
Contractwyr Amaethyddol 
Bron Eifion Farm, Cricieth 
Ffôn tŷ: (01766) 522 189  •  Symudol: (07974) 700 804 
 
Rhif TAW: 862 2585 12 
 
Belio a lapio, Torri, chwalu a hel silwair 
Torri gwrychoedd 
Chwalu slyri gydag ‘umbilical chord’ ar wyneb y tir neu injectio
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CYCHWYNNWYD llacio’r cyfnod 
clo felly dyma fentro i gerdded y Lôn 
Goed. Troi trwyn y car am Chwilog 
a’r gyffordd ger Llwyn Annas. Wedi 
cyfnod o haul poeth mi o’n i’n falch 
o gysgod y coed ac yn sylwi bod y 
llwybr yn llawer sychach nag yr oedd 
o dros y gaeaf.
 Ymlaen â fi felly i’r gogledd a 
rhyfeddu, fel bob tro, at y llonyddwch. 
Oes, mae ambell dractor yn chwyrnu 
ac ambell ardd go sylweddol yn cael 
ei thrin, ond yn ddistaw y sleifia’r 
gwiwerod i fyny ac i lawr y coed heb 
gyffroi ar fref ambell ddafad na sŵn 
adar. A thua’r pen-draw yn ardal y 
Gaerwen mae’r gog yn clochdar ei 
champ o barhau ei hil heb orfod magu’r 
cywion. Beryg y bydd ar ei thaith yn ôl 
i’r Affrig cyn cael cyfle i ddarllen hwn!
 Am resymau ymarferol (sef 

parcio), o Lanystumdwy yr arfera’r 
Rhodwyr fel criw gyrraedd y Lôn 
Goed. Mae dewisiadau di-ri. Cychwyn 
am Bont Fechan a heibio Glyn Dwyfach 
neu Ysgubor Hen, neu’r ddau, neu wedi 
tywydd gwlyb troi i fyny yn Nhyddyn 
Sianel, heibio giatiau Talhenbont ac at 
dŷ Hidiart. I fyny’r Lôn Goed wedyn 
cyn troi i’r dde ym Maes Gwyn am 
Betws Bach a dewis o sawl ffordd 

i gyrraedd Llanystumdwy o’r fan 
honno. Difyr yw’r daith heibio Tyddyn 
Crythor ac i gyfeiriad gweddillion 
Plas Gwynfryn ac yn ôl i’r pentref 
heibio’r Fferm Gwningod. A phan 
ddaw bywyd newydd i’r Plu be well 
gan gerddwr sychedig na gorffwys ei 
goesau blinedig a gwlychu’i big?
 Wrth ddarllen llyfr Robin 
Williams O Gwr y Lôn Goed y 
sylweddolais fod llawer mwy na 
llwybr coediog yma. Codwyd ffordd 
12 llath o led yr holl ffordd o Afon-wen 
at lethrau Hendre Cennin, ond hefyd 
gosodwyd ffosydd y naill ochr a’r llall 
i ddraenio’r tir cyn plannu coed ar ei 
hyd – cryn gamp a gychwynnwyd yn 
1819 gan Syr Thomas Mostyn, perchen 
Plas Hen (Talhenbont wedyn) a’i 
asiant John Maughan. Yn ddiweddar 
clywais y Prifardd Meirion MacIntyre 
Hughes ar y radio yn sôn y’i gelwid hi 
am sbel yn Lôn Môn ar ôl yr asiant. 
Angof bellach wrth gwrs yw enwau’r 
sawl lafuriodd dros naw mlynedd i 
wneud y gwaith caled heb fwy na bôn 
braich a grym ceffyl i’w cynorthwyo.
 Wrth reswm nid er hamdden 
y bu’r holl wario ond er mwyn yr elw 
o wella’r tir trwy ei ddraenio a chario 
calch iddo. Gresyn na fyddai mwy 
o adnoddau at lwybrau hamdden a 
ninnau wedi eu mwynhau cymaint 
yn y cyfnod clo. I fod yn deg mae’r 
Lôn Goed, fel llwybr yr arfordir, 
wedi cael cyfran go lew o’r gacen 
yn y blynyddoedd diweddar. Mae 
giatiau pren ar ei hyd, ambell fainc 
fel y gwelwch chi yn y llun, ac un neu 
ddau o ddarnau celf i gofnodi’r bywyd 
gwyllt o gwmpas. Mae ambell un 
ohonom yn y cyfnod clo wedi gweld 
llwybrau eraill wedi cau gan dyfiant 
mieri neu ddiffyg cynnal camfeydd, 
ond pregeth at rywdro eto ydi honna.
 Mwynhewch y cerdded!

Geiriau Eben Fardd a naddwyd ar y fainc: 
‘O Chwilog iach olau bro annwyl y bryniau’

‘A llonydd gorffenedig’
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Dylid anfon diolchiadau y dymunir 
eu cyhoeddi yn Y Ffynnon ynghyd â 
thâl o £2 at Margaret E. Jones, Bryn 
Siloh, Chwilog. Cydnabyddir pob 
cyfraniad sydd dros £2 yn y golofn 
‘Rhoddion’. Diolch yn fawr i bawb 
am bob cydweithrediad.  

Mr A J Eaglen, Uned 10, Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT 
(01758) 614 200 neu (07881) 922 938  
www.spicknspan-services.com 
@ spicknspan_services@yahoo.co.uk 

Gwasanaeth SPICK ‘N’ SPAN
Amcan bris rhad ac am ddim, dim ond galwad ffôn i ffwrdd:
• Glanhau carpedi a chlustogwaith 
• Glanhau swyddfeydd  
• Clirio tai a glanhau  
• Gofal waith adeiladau  
• Torri gwellt a thrimio gwrychoedd  
• Glanhau ffenestri hyd at 60 troedfedd gan gynnwys heulfannau 
• Glanhau carafannau, ceir a chychod (tu mewn a thu allan) 

• Eich holl anghenion glanhau 
• Glanhau tai haf 
• Ymgymryd â gwaith contract 
• Cynnal tiroedd 
• Ymgymryd a gwaith  

‘Pressure Washer’

STRAIN A’I GWMNI 

C Y F R E I T H W Y R

14a Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DH 
(01758) 455 500 www.strainaigwmni.cymru

Gwaith teulu • Achosion sifil neu iawndal • Trosedd

DYMUNA Barbara, Pam, Debs, Carl 
a gweddill y teulu ddiolch o galon 
i ffrindiau a theulu am y cardiau a 
galwadau ffôn yn ein profedigaeth 
o golli Alan (Berkin). Diolch hefyd 
am y rhoddion tuag at Ganolfan 
Iechyd Cricieth a hefyd i Henry Jones, 
Cricieth am eu gofal trylwyr.

DYMUNA teulu’r diweddar Hugh 
Eirwyn Jones, Glanrhyd, Mynydd 
Nefyn ddiolch yn fawr iawn i bawb 
am bob arwydd o gydymdeimlad a 
charedigrwydd a ddangoswyd tuag 
atynt yn eu profedigaeth ddiweddar 
o golli gŵr, tad a thaid cariadus. 
Diolch yn arbennig i staff meddygfa 
Nefyn, tîm gofalwyr Seibiant, Nyrsys 
cymunedol a Hosbis yn y Cartref am 
eu gofal hynod ohono. Dymunwn 
ddiolch hefyd i’r Parch. Aled Davies 
am ei wasanaeth ar lan y bedd, ac i Ifan 
a Nia am eu trefniadau trylwyr. Diolch 
yn fawr iawn am y rhoddion hael er cof 
am Eirwyn tuag at Nyrsys Cymunedol 
Nefyn a Botwnnog, a Hosbis yn y 
Cartref Gwynedd.

DYMUNA Meryl, Eleri a Bethan 
ddiolch i bawb am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt 
ar ôl colli Mam, Nain a Hen Nain 
annwyl, sef Mrs Nan Jones (Mrs TR), 
yn ddiweddar. Diolch i’r Parchedig 
Christopher Prew am ei ffyddlondeb 
iddi ar hyd y blynyddoedd a’i wasanaeth 
ar lan y bedd. Diolch arbennig i Iona 
a Karen a genod bendigedig Bryn 
Meddyg, Llanaelhaearn, lle cafodd 
hi ofal heb ei ail ar hyd yr amser. A 
diolch i Dylan o gwmni Pritchard & 

Griffiths am ei drefniadau trylwyr a 
pharchus. Gwnaed casgliad er cof 
tuag at Gymorth Cristnogol a chafwyd 
swm teilwng iawn o £1000 i goffrau y 
casgliad lleol.

HOFFAI Mair Millar, Llys Awel, 
Cricieth ddiolch o galon i’w theulu, 
ei ffrindiau a chymdogion am yr 
holl ddymuniadau da, yn gardiau, yn 
alwadau ffôn, yn flodau ac yn rhoddion 
a dderbyniodd wrth iddi gyrraedd oed 
yr addewid, a mentro i’r 70au. Roedd 
yn falch ac yn ddiolchgar iawn am 
bopeth.

DYMUNA Mair Price, Gwag y Noe, 
Chwilog ddiolch yn fawr i bawb am y 
cyfarchion a’r rhoddion a dderbyniodd 
wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 
90 oed ar 19 Mehefin eleni.

Mair Millar, Cricieth   £8
Barbara Jones, Llanystumdwy  £8
Eurwen Morgan, Penrhyndeudraeth  £8
Er cof am Mrs T R Jones   £8

Er cof tyner am dad, Mr Robert Humphreys, 
Trigfa, Garndolbenmaen a hunodd yn 
dawel 31 Gorffennaf 1996.
‘Gwnaeth i eraill a allodd
Yn ei faes, a hyn o’i fodd.’
– Y plant a’u teuluoedd
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Cael fy ngwynt ata
John Eifion

CONTRACTWYR TRYDANOL 

Hughes  
a Williams 
Domestig – Masnachol – Diwydiannol 
Galwadau Brys – Profi tai a nwyddau 
Dafydd Hughes (07813) 008 479 
Arwel Williams   (07789) 300 525 
Iocws, Pwllheli LL53 5TY 
(01758) 612 621 dafydd@iocws.com 
Amcanbrisio am ddim 
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John Eifion 

MAE’R TERM ‘cyfnod clo’ yn cyfleu 
sefyllfa o fod yn gaeth neu dan 
warchae, ac mae’n wir dweud fod 
bywyd o-ddydd-i-ddydd wedi newid 
yn sylweddol i mi, fel i nifer ohonoch 
chitha ers diwedd Mawrth.
 Ar 13 Mawrth roeddem fel Côr 
y Brythoniaid ar ein ffordd i Gaerdydd 
i ganu yng ngêm olaf Cymru am 
eleni ym Mhencampwriaeth y Chwe 
Gwlad, a hynny yn erbyn yr Alban, pan 
ddaeth y cyhoeddiad fod y gêm wedi 
ei gohirio. Hefyd, bu’n rhaid gohirio 
cyngerdd yng Nghaerdydd efo Côr 
Meibion Taf; cyngerdd mawreddog 
yn Leeds Minster; cyngerdd i gloi 
Gŵyl Gerddorol Conwy, a chyngerdd 
blynyddol y Côr ym Mhorthmadog. 
Ond, brysied y dydd lle caf ddychwelyd 
i’r Blaenau ar nos Iau, nid yn unig i 
gael canu ond i fwynhau’r hwyl, yr 
hiwmor a’r tynnu coes.
 Penderfyniad mawr ond un 
anodd ei wneud oedd gohirio’r Ŵyl 
Cerdd Dant oedd i fod i gael ei chynnal 
yn Llanfyllin ym mis Tachwedd. 
Unwaith yn unig yn ei hanes y bu’n 
rhaid gohirio’r Ŵyl o’r blaen, a hynny 
yn 1967 oherwydd clwy’r traed a’r 
genau. Cyd-ddigwyddiad eithriadol 
yw mai yn Llanfyllin yr oedd yr Ŵyl 
i fod y flwyddyn honno hefyd. Fel 

yn 1967 gohirio am flwyddyn ydi’r 
penderfyniad eleni, ac yn Nhachwedd 
2021 fe fydd croeso cynnes yn eich 
disgwyl yn Llanfyllin yng Ngŵyl 
Cerdd Dant Bro Nansi.
 Er gwaetha’r holl newidiadau 
rhaid cydnabod bod yna sawl agwedd 
o’r cyfnod clo wedi bod yn bleserus 
iawn i mi am sawl rheswm. Dwi’n 
mwynhau bod adra o ystyried mod 
i’n un sydd yn crwydro cymaint. Mae 
’na tua chwe mil o filltiroedd yn llai 
ar gloc y car. O’r diwedd mae ’na 
amser i wneud sawl peth o gwmpas 
y lle ’ma. Clirio a thacluso, cael trefn 
ar gerddoriaeth, mwynhau gwneud 
prydau bwyd, a’u bwyta wrth gwrs! 
Ers blynyddoedd rwyf wedi bod yn 
bygwth creu patio o flaen y tŷ, a wir 
i chi mae’r patio wedi ei gwblhau! 
Ers hynny rydan ni wedi treulio sawl 
orig ddifyr yn cael gwydriad o win 
yng nghwmni David a Wendy, ein 
cymdogion. Mae plac ar wal y tŷ 
yn nodi ei fod wedi bod yn gartref i 
Gwilym Owen Williams, cyn-Esgob 
Bangor ac Archesgob Cymru. Dyma 
ysgogodd David i fedyddio’r patio yn 
‘Dafarn yr Esgob’!
 Mae’r dechnoleg fodern wedi 
bod yn fendith ac wedi hwyluso cyswllt 
trwy gydol y cyfnod. Rwyf yn ei 
ddefnyddio’n ddyddiol yn fy ngwaith 
ac i gysylltu efo teulu a ffrindiau. 
Rydym yn cael cwis wythnosol gyda 
phawb yn cymryd ei dro i greu a 
gofyn y cwestiynau. Mae’r rheiny’n 
amrywio’n fawr gyda rowndiau am 
eisteddfodau (Mam), llefydd anhysbys 
yn Ne Cymru (Helen), tractors a defaid 
(Carol), ac – fel y gellwch ddychmygu 
– cwestiynau o bob math gan Glesni!
 Profiad hyfryd iawn i mi 
oedd cael gwahoddiad i ganu mewn 
perfformiad rhithiol efo Seindorf Arian 
Deiniolen. Maent wedi gwneud sawl 
fideo yn ystod y cyfnod yma ac roedd 
cael canu ‘Yn Llaw fy Nuw’ (‘I’ll Walk 
with God’) yn bleser arbennig. Mae’r 

fideos yma i’w gweld ar YouTube, 
rhag ofn bod gan rywun ddiddordeb!
 Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod 
clo ddechrau llacio rwy’n edrych 
ymlaen i ailafael yn ymarferion y 
Côr, y cyngherddau a gweithgaredd 
yr Ŵyl Cerdd Dant. Ond dydw i ddim 
mor siwr a fyddwn i’n dymuno gweld 
popeth yn mynd yn ôl i fod yn union 
yr un fath â chynt. Mae’r cyfnod yma 
wedi rhoi cyfle i bwyllo, ac i bwyso 
a mesur. Mae amser ychwanegol yn 
gwneud i rywun werthfawrogi iechyd 
ac anwyliaid, yr amgylchedd a bywyd 
yn gyffredinol yn llawer mwy. Does 
bosib nad ydi hyn yn well sefyllfa na’r 
hyn oedd yn bodoli cyn y cyfnod clo 
yma.
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Bennett Smith – cyfreithwyr
Ydych chi’n wynebu ysgariad neu wahaniad? 

Cysylltwch â Karen Bennett neu Adrian Altman am gyngor cyfreithiol yn ymwneud â phob math o broblemau 
cyfreithiol teuluol yn cynnwys taliadau terfynol, gorchmynion ad-drefnu eiddo, ysgariad a phlant. 

Mae Bennett Smith yn barod i’ch helpu gyda’ch anghenion cyfreithiol. 
Ffôn (01248) 679 000 

Ebost: mail@bennettsmith.co.uk 
www.bennettsmith.co.uk 

Garth Bach, Nant y Garth, Felinheli, Gwynedd LL56 4QF 
Awdurdodir a rheoleiddir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr 

18 Y FFYNNON Gorffennaf 2020

Sling
MAE PAWB sy’n gyfarwydd â Rhoslan, 
Cricieth yn gwybod am Tai Newyddion 
sy’n rhes o fythynnod traddodiadol 
wedi’u lleoli i’r de o Maes Eifion. Yn 
1832 Tai’r Plwyf oedd yr enw arnyn 
nhw – tai ar gyfer y tlawd a’r anghennus 
ym mhlwyf Llanystumdwy. Ond yn 
ôl Myrddin Fardd yn Gleanings from 
God’s Acres a gyhoeddwyd yn 1903 
roedd y tai erbyn hynny’n cael eu 
galw’n Sling. Ond be ydi ystyr yr enw 
hwnnw?
 Nid enw Cymraeg ydi Sling 
ond un Saesneg ac mae i’w weld yn 
enw ar gaeau bychain ar hyd y gororau 
ac yn Sir Gaer. Benthyciwyd yr enw 
i’r Gymraeg a daeth i olygu llain o dir 
hirgul ar ymyl lôn neu derfyn. 
 Mae ’na Sling rhwng Tregarth 
a Mynydd Llandygai ac un oddi yno 
ydi John Ogwen, yr actor. A does 
dim disgrifiad gwell o Sling Tregarth 
na llain main o dir. Ym Moduan mae 

Gwinllan Sling sy’n rhimyn hir. Rhwng 
Biwmares a Llanddona mae tŷ o’r enw 
Sling; ac roedd tai o’r enw Sling yn 
Llangristiolus, Llanfaes a Llanddaniel-
fab ym Môn. Mae’r enw i’w weld yn 
Henllan, Sir Ddinbych hefyd ac yn 
Nwygyfylchi, Sir Gaernarfon. 
 Ond yn ôl at Sling, Rhoslan 
ac mae’n ymddangos fod yr enw’n 
ddisgrifiad addas iawn o’r rhes-dai yma 
hefyd a adeiladwyd ar strimyn hir o dir, 
dafliad carreg o’r lôn bost.

Daw eto haul ar fryn

MAE’N DEBYG mai’r llinell a 
welwyd amlaf ar gardiau, mewn 
ffenestri ac ar furiau yn ystod yr 
wythnosau diwethaf yw ‘Daw eto haul 
ar fryn’.
 Fel y gwyddoch efallai fe’i 
ceir yn wreiddiol mewn hen bennill 
na wyddys pwy yw’r awdur. Diau 
y clywir ychydig amrywiadau ond 
fel hyn y mae yn Y Flodeugerdd o 
Ddyfyniadau Cymraeg (golygydd 
Alan Llwyd):

Er maint sydd yn dy gwmwl tew 
O law a rhew a rhyndod, 
Fe ddaw eto haul ar fryn
Nid ydyw hyn ond cafod. 

Brysied y dydd!

HENRY JONES (CRICCIETH) CYF 
YMGYMERWYR ANGLADDAU 

 
Capel Gorffwys  •  Rhes Capel  •  Cricieth 

 
Ffôn: (01766) 522 854  (01766) 523 463 

 
GWASANAETH GOFALUS A PHERSONOL 

24 AWR
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Ar stepen
ein drws

ERS MARWOLAETH ddidrugaredd 
George Floyd yn America yn 
ddiweddar mae’r byd wedi mynd ati 
i ailfeddwl ei hanes.
 Damwain a hap ydi’n libart 
a’n hunaniaeth ac yma ynghanol 
Eifionydd hawdd ydi meddwl mai 
rhywbeth sy’n digwydd yn fancw 
ydi gormes ac anghyfiawnder. Wrth 
grwydro’n lleol dros gyfnod y cloi mi 
ges i’n atgoffa bod yr hanes yma yn 
nes at adra o lawer.
 Cerdded y llwybr troed i lawr 
heibio Ystumllyn wnes i gynta gan 
ddilyn y ffordd trwy iard fferm Bron y 
Gadair i lawr tua’r Neraig. Â’r tywydd 
yn grasboeth roedd cysgod coed dreif 
Ystumllyn yn ymbarél handi. Fûm i 
rioed ar y llwybr o’r blaen a fedrwn 
i ddim ond dotio at y plasty hynafol 
wrth iddo ddod i’r golwg fel y gwyrai’r 
dreif i’r dde ar waelod yr allt.
 Doedd ’na’r un creadur byw o 
gwmpas ac roedd rhyw deimlad digon 
iasol i’r lle. Fama yn y ddeunawfed 
ganrif y dygwyd John Ystumllyn, 
neu Jack Black, yn blentyn bach i 
wasanaethu ac i dafoli’n gyhoeddus 
statws y teulu Wynn.

John Ystumllyn neu Jack Black

 Anodd dirnad beth fyddai 
wedi mynd trwy ei feddwl wrth gael ei 
rwygo o’i gynefin mor ifanc a’i landio 
mewn tŷ bonedd ynghanol Eifionydd. 
Honna hanes iddo briodi a magu 
teulu’n lleol, ac er gallai hynny fod 
yn arwydd calonogol erys erchyllter ei 
ddyfodiad yn flas drwg iawn. Fedrwn 
i ddim gweld y gerddi o’r llwybr ond 
mae’n debyg bod stamp Jack arnyn 
nhw hyd heddiw mewn un ffordd neu’r 
llall.
 Wythnos yn ddiweddarach 
fe gerddais draw at eglwys gyfrin 
Ynyscynhaearn led cae neu ddau o 
Ystumllyn. Y mis hwn yn 1791 bu 
farw Jack ac ym mynwent yr eglwys 
mae wedi’i gladdu. Carreg fedd 
ddigon cyffredin sydd ganddo ond 
mae hi yno’n dalog ar y dde wrth i chi 
adael yr eglwys ac yn edrych i lawr 
ar Ystumllyn, sy’n llechu yn y coed 
islaw.

Carreg fedd John Ystumllyn

Ystumllyn o’r eglwys

 Os oedd Jack yn mynychu’r 
eglwys byddai wedi eistedd yn sêt 
Ystumllyn ar y dde ar y ffordd i mewn. 
Meinciau’r bobol gyffredin oedd rhain, 
gweision a morynion a chaethwas 

fel Jack. Seti mwy snêc oedd gan y 
byddigions, seti’n swatio o’r golwg 
ac yn edrych yn uniongyrchol at y 
rheithor a’r pulpud.
 Ar waetha’r rhwysg sydd 
wedi’i anfarwoli ym mhren y meinciau, 
mae harddwch rhyfeddol yn yr eglwys 
a fedar rhywun ddim peidio dotio at y 
ffenestri lliw bendigedig sydd yno.

Y ffenest liw fendigedig tu ôl i’r allor

 Uwchben y ffenest hynod y 
tu ôl i’r allor mae croesbren, croes 
a naddwyd gan y cerfiwr talentog 
Emile de Vynck. Ffoadur oedd Emile 
a gyrhaeddodd Gogledd Cymru yn 
1914 gyda’i wraig a’i blentyn gan fod 
eu cartref yng Ngwlad Belg wedi’i 
ddinistrio gan ryfel.

Croesbren Emile de Vynck uwchben 
yr allor

 Er bod hanes Jack yn dra 
gwahanol i hanes Emile a’i deulu, 
rhwygwyd y ddau o’u cynefin – hanes 
gormes, hiliaeth a dibrisio bywyd. 
Ailfeddwl hanes neu beidio, gobeithio 
y byddwn ni’n dysgu ohono. Nid yn 
fancw mae o bob amser. Dim ond i chi 
edrych, mi ffeindiwch chi o ar stepen 
eich drws.

WR
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Cefnogi’n Gilydd  

AR UN YSTYR bu cyfnod y cloi mawr a ddaeth arnom 
mor syfrdanol o sydyn yn gyfle i ddod â llawer ohonom at 
ein coed. Gorfodwyd ni i beidio rhuthro’n ddiamcan o le 
i le a bu’n rhaid i ni ystyried beth oedd yn bwysig yn ein 
bywydau. Bu’n gyfle i fyfyrio, i ystyried ac i werthfawrogi. 
Gyda phethau – gobeithio – yn dod yn ôl i ryw fath o drefn, 
dymunol fyddai i ni gofio’r gwersi a ddysgwyd. Nid lleiaf 
ymhlith y rheini oedd dysgu gwerth cymdeithas glòs a 
chymwynasgarwch. 
 Bu ein busnesau lleol ym mhob rhan o’r ardal yn 
hynod o dda yn ystod y cyfnod, ac aeth llawer ohonynt allan 
o’u ffordd i drefnu sustemau i ddanfon negeseuon ledled yr 
ardal. Efallai ein bod yn gwario ceiniog neu ddwy yn fwy 
nag y byddem yn ei wneud mewn ambell archfarchnad ond 
eto roedd popeth mor rhwydd a’r cyswllt gyda gormodedd o 
bobl yn cael ei osgoi. Ond be nesa? A fyddwn mewn ychydig 
wythnosau wedi anghofio hyn oll ac yn heidio yn ôl am yr 
archfarchnadoedd i brynu popeth gan adael ein busnesau 

lleol yn ymladd am eu heinioes unwaith eto?
 Yn ystod y flwyddyn aeth Cyngor Tref Cricieth 
ar y cyd â Fforwm Busnes Cricieth ac Arloesi Gwynedd 
Wledig ati i geisio’n hannog i gofio am y busnesau lleol a 
chadw’r stryd fawr yn fyw. Ym mis Tachwedd 2019 fel rhan o 
ddathliadau Croeso Dolig dadorchuddiwyd murlun arbennig 
o siopau Cricieth. Dyluniwyd a phaentiwyd y gwaith celf gan 
blant lleol ac ymwelwyr yn ystod diwrnod gŵyl gelf y dref, 
‘Y Digwyddiad Creadigol’ a gynhaliwyd ym mis Awst 2019, 
ac enillodd y prosiect Fenter Twristiaeth Orau genedlaethol 
Un Llais Cymru 2020.
 Erbyn hyn mae’r dyluniad wedi ei osod ar wyneb 
bwyty’r Blue China ar lan y môr yng Nghricieth. Mae’n 
lliwgar ac yn fywiog, ac fe fydd, gobeithio, yn ein hatgoffa 
o hwylustod siopa’n lleol a phwysigrwydd cefnogi busnesau 
lleol. Cafodd ei orffen a’i osod gan y crefftwr lleol Paul 
Montague. Mae llyfr dwyieithog hynod ddiddorol ar ‘Siopau 
Cricieth Drwy’r Oesoedd’ ar werth hefyd yn Swyddfa Bost 
Cricieth, Deli Newydd a Newsday, gyda’r elw’n mynd i 
gefnogi digwyddiadau yn y dyfodol.
 Dywedodd y Cynghorydd Robert Cadwalader, 
Cadeirydd Cyngor Cricieth: ‘Rwy’n falch iawn o sut mae’r 
Cyngor Tref wedi gweithio mewn partneriaeth â siopau’r 
stryd fawr yn ystod yr wythnosau diwethaf i gynnig 
gwasanaeth i’n cymuned ar amser digynsail a phryderus 
oherwydd COVID-19. Wrth i fwy o’n busnesau lleol ailagor 
does dim rhaid dweud pa mor ddiolchgar yw’r dref gyfan i’r 
busnesau hynny a lwyddodd i aros ar agor a gwasanaethu’r 
gymuned leol trwy’r amseroedd anoddaf. Y deli, cigydd, 
becws, siop papurau newydd a pherchnogion siopau 
cyfleustra a roddodd eu hiechyd a’u lles eu hunain o’r neilltu 
er mwyn cadw stoc ar eu silffoedd. Y dafarn, caffis, siopau 
sglodion, bwytai a busnesau bach eraill a addasodd ar gyfer 
prydau danfon adref a siopau tecawê. Staff swyddfa’r post 
a gadwodd y llythyrau a’r parseli i lifo. Y fferyllydd a’r staff 
iechyd – rydyn ni’n diolch i chi i gyd. I’r rhai a orfodwyd 
i gau ac sy’n ailagor dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, 
rydym yn diolch i chi hefyd.
 ‘Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi’n hatgoffa 
ni pa mor bwysig yw busnesau lleol i’r gymuned. Nid yw’r 
anawsterau drosodd o bell ffordd ac mae amseroedd heriol 
o’n blaenau o hyd. Daliwch ati i gefnogi ein busnesau 
trwy barhau i siopa’n lleol. Rydym hefyd yn ddiolchgar 
iawn i’r gwirfoddolwyr sydd wedi helpu yn yr amseroedd 
tyngedfennol hyn. Pan fydd hyn drosodd a ninnau’n 
dychwelyd i fywyd normal mae’n rhaid i ni ymdrechu i 
gynnal yr ysbryd cymunedol hwn.’

Paul Montague, y saer, yn gweithio ar y murlun
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Lle’r ydw i?                                                     

LLE meddach chi mae’r arwydd hwn? Cewch wybod mis 
nesa!

Cofio Dafydd Hendy    

Teyrnged i Dafydd Evans, Hendy, Ynys a gafodd 
ei thraddodi gan Bethan ei ferch yn ei angladd ym 
Mynwent Llanystumdwy ar 11 Gorffennaf.

GANWYD fy nhad, Dafydd Hendy, ar 22 Mai 1939. 
Magwyd ef yn Nhy Obry, Tinllwyd Bach, a Fron Oleu, 
Llanfrothen cyn symud i Hendy yn 1955. Bu’n ddisgybl 
yn Ysgol y Garreg, Llanfrothen gyda’i ffrindiau Alun Ty 
Newydd Morfa, Derwyn Elias Hendre Cennin a Dafydd 
Bwtshar. Byddai’n godro cyn mynd i’r ysgol a helpu’i 
ewythr ym Morfa Glas. Collodd hanner ei fys gyda tshaen 
beic yn Ffridd Fawr. Roedd teledu yn Fron Oleu; dywedai 
fy nhad fod 30 o bobl yno’n gwylio’r FA Cup un flwyddyn. 
Yn 1957, yn ddeunaw oed, ddiwrnod Ffair Fawr Cricieth, 
bedyddiwyd fy nhad, Gwen, a Iestyn Mynachdy Bach ac 
eraill o dan Bont Bryn Beddau.
 Yn Hydref 1975 priododd Mam a Dad ac 
ymgartrefu gyda Nerys a Meinir yn Ty Hwnt i’r Afon, yna 
symud i Hendy yn 1978. Ganwyd fi yn 1976, Elen yn 1980, 
Dafydd yn 1981 a Menna yn 1984.
 Bu’n godro ddydd a nos am flynyddoedd, hyd at 
2010. Bu’n gwerthu tatws yn lleol mewn fan Sherpa las 
am 30 mlynedd. Dywed Ellis Wyn ei hanes yn codi tatws 
am ddyddiau yn Bryn Gwyn; roedd Ellis Wyn wedi llwyr 
ymlâdd a Nhad eisiau cario ymlaen. Fe ddysgodd bopeth 
am ffarmio i Dafydd a Menna a gweithio gyda’i gilydd 
yn Hendy. Aeth Menna i odro i ffermydd eraill a gweithio 
fel gwas ffarm cyn priodi a setlo yn Carwed Fynydd, 
Llannefydd. Bu Dad a Dafydd yn gweithio wedyn gyda’i 
gilydd am flynyddoedd; mwynhau mynd am dro yn y pick-
up, mynd i sêl Bryncir a sêl peiriannau Gaerwen a Dinbych. 
Roedd gan Elen ddealltwriaeth o’i gyflwr calon a bu’n 
gymorth mawr iddo. Mynnodd ei gael adref o’r ysbyty a 
gwireddu ei ddymuniad i dreulio’i ddyddiau olaf gyda’i 

deulu. Mae’n eironig fy mod i’n byw yn Llanfrothen a 
Nhad wedi’i fagu yno. Mae fy nghartref yn edrych allan at 
Bryn Llydan a’r coed sy’n amgylchynu Fron Oleu. Mae’n 
deimlad arbennig iawn.
 Roedd ganddo gylch mawr o ffrindiau yn sêl 
Bryncir, gyda Iestyn Mynachdy Bach a Geraint Trefan 
yn driw iddo hyd at y diwedd. Byddai’n hel seilej gyda 
Dafydd, Einion, Ellis Bryn Ffynnon, Ifan Huw ac eraill. 
Dyna lle’r oedd hapusa, ar y tractor, a hynny hyd at 7–8 
wythnos yn ôl. Byddai Nhad yn defnyddio teclyn mesur 
glaw a chofnodi’r data mewn llyfr. Roedd yn glawio’n 
drwm y dydd Sadwrn y bu farw. Er yn bur wael, anfonodd 
Dafydd allan i weld faint oedd hi wedi lawio; roedd wedi 
glawio 61mm.
 Roedd Nhad yn ddyn annwyl, ffeind a gofalgar 
iawn ac yn ffond iawn o’i deulu, yn enwedig yr wyrion a’r 
wyresau ifanc. Cawsom ddathlu ei ben-blwydd yn 80 oed 
llynedd, a ddechrau Mawrth eleni cawsom ddathlu pen-
blwydd Elen yn 40. Dyma oedd ein dathliad olaf gyda’n 
tad. Ers hynny mae’r Cofid-19 wedi’n cyrraedd, a’i atal 
yntau rhag treulio’r misoedd diwethaf gydag Elen a Menna. 
Hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ty Hwnt i’r 
Afon ar 4 Gorffennaf yn 81 mlwydd oed.
 Ar ran y teulu dymunaf ddiolch yn ddiffuant 
am yr holl alwadau ffôn, cardiau, negeseuon cyfryngau 
cymdeithasol, a’r rhai a ddaeth i’n gweld. Diolch arbennig 
i bawb am ddod yma heddiw. Byddai Nhad ar ben ei 
ddigon. Diolch hefyd i staff Ysbyty Gwynedd, y Nyrsys 
Cymunedol, Dr Cornish a staff Canolfan Iechyd Cricieth.
 Mae’n fraint a phriodol bod Einion wedi eich tywys 
yma heddiw gyda’r tractor, Dad. Mae’r lilis gwyn sydd ar 
eich arch wedi dod o Hendy. Dyma yw ein teyrnged ichi. 
Gyda thristwch o waelod calon mae’n rhaid ffarwelio â chi 
am y tro olaf heddiw.
 Cysgwch yn dawel, Dad. Diolch am bopeth. Caru 
chi am byth.

Bethan Hendy
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RWBI, y ‘Goldendoodle’, sydd wedi 
ysbrydoli menter newydd Megan 
Jones o greu tenynnau, coleri a dillad 
i gŵn.

 Un o Bencaenewydd ydi 
Megan yn wreiddiol ond bellach yn 
byw yn Henllan, Sir Ddinbych gyda’i 
chymar Ed a’u mab chwe mis oed, 
Idris Aled. Gweithiwr cymdeithasol 
ydi hi wrth ei gwaith bob dydd ond yn 
ystod ei chyfnod mamolaeth cafodd 
gyfle i sefydlu ei busnes ei hun, oedd 
yn freuddwyd ganddi erstalwm. Wrth 
gwrs mae busnes yng ngwaed Megan 
a hithau’n ferch i Anwen, perchennog 
y siop drin gwallt Igam Ogam, felly 
mae’n amlwg ei bod yn dilyn yr 
esiampl orau bosib!
 Ci defaid oedd gan Megan 
yn anifail anwes pan oedd hi’n 
blentyn. Ar ôl symud i Sir Ddinbych 
penderfynodd hi ac Ed eu bod am 
brynu ci eu hunain. Croes rhwng 
Golden Retriever a Miniature Poodle 
ydi Rwbi – ci annwyl a ffyddlon, gyda 
blew melyngoch cyrliog ond sydd 
ddim yn colli’r blew. Bonws o gael 
llai o waith hwfro!

 Yn sgil hyn, a chyfyngiadau 
Cofid-19, cafodd Megan y cyfle i 
droi at y peiriant gwnïo a gafodd gan 
ei nain. Ar ôl gweld yr ymdrechion 
ledled y wlad i greu enfys fel arwydd o 
obaith, penderfynodd wneud bandanas 
patrwm enfys i gŵn y wlad. Mae 
hefyd yn gwehyddu coleri allan o 
ddeunydd paracord mewn amrywiaeth 
o batrymau a lliwiau. Galwodd y 
busnes yn Rwbi + co.
 Ar hyn o bryd mae hi’n dal i 
arbrofi ac yn edrych ymlaen i ehangu 
ar ei syniadau a thyfu’r busnes.
 Ewch draw i’r wefan www.
rwbiandco.co.uk er mwyn gweld 
ac archebu’r cynnyrch ar-lein, a 
dilynwch ‘rwbiandco’ ar Facebook ac 
Instagram.

PIGION o gofnodion cyfarfod 
blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd 
ar Zoom nos Iau, 18 Mehefin dan 
gadeiryddiaeth y Cynghorydd Anwen 
Jones a’r Cadeirydd newydd, Aled 
Davies. 
 Diolchodd y Cadeirydd 
newydd i’r cyn-gadeirydd am ei gwaith 
yn ystod y flwyddyn a dewiswyd 
y Cynghorydd Tegid Jones yn Is-
gadeirydd. Bydd Mr Dylan Thomas, 
Trewerin, Chwilog yn parhau i fod 
yn gynrychiolydd y Cyngor ar Grŵp 
Mynediad Dwyfor.

Cyngor Gwynedd:
Cais cynllunio
Glan Aber, Chwilog – bwriad i 
ddymchwel modurdy dwbl presennol 
a  chod i  tŷ  deu lawr  newydd . 
Penderfynwyd gwrthod, oherwydd 
nad oedd prinder tai yn Chwilog ar 
hyn o bryd, bod datblygiadau eisoes 
o fewn y pentref i adeiladu tai, pryder 
am brysurdeb traffig ger y safle, a bod 
y lleoliad yn gyfyng.

Arwyddion enwau lleol
Mae bwriad gan y Cyngor ystyried 
gosod arwyddion o enwau lleol yn y 
gymuned, sef enwau pontydd, afonydd, 
enw cynhenid ambell groesffordd, a’i 
gwneud yn weledol i bawb er mwyn 
eu defnyddio i’r dyfodol.

Archwilio mewnol Cyfrifon 
2019–2020
Wedi derbyn cadarnhad gan Adran 
Archwilio Cyngor Gwynedd fod yr 
archwiliad mewnol wedi’i gwblhau a 
bod popeth yn iawn. Y cyfrifon bellach 
wedi’u hanfon at yr archwilwyr 
allanol. Gellir trefnu i’w gweld rhwng 
1 Medi a 28 Medi.
 Gellir gweld holl fanylion y 
Cyngor Cymuned ar y wefan: www.
cyngorllanystumdwycouncil.org
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Ble roedd Bryn-y-Gro?                                   

YCHYDIG wythnosau yn ôl ymddangosodd llun o resdai Maenywern, 
Llanystumdwy yn y casgliad o hen luniau’r pentref ar Gweplyfr. Edrych i lawr 
i gyfeiriad y bont mae’r llun hwnnw, a gwelir hefyd gip o adeiladau gyferbyn 
â thai Maenywern. Flynyddoedd yn ôl, yma roedd tai Bryn-y-Gro.

Dim ond clawdd a thyfiant welir heddiw (chwith, uchod) 
lle gynt roedd rhes o dai

 Yng nghyfrifiad 1861 enwir trigolion mewn pedwar tŷ – gwraig oedrannus 
yn Rhif 1; gŵr a gwraig a thri phlentyn yn Rhif 2; yn Rhif 3 roedd Jane Jones, 
ddibriod, 57 oed yn cadw siop groser, ac yn Rhif 4 pâr priod oddeutu 40 oed.
 Tri thŷ a gofrestrwyd yng nghyfrifiad 1871 ac nid oes siop yn Rhif 3. Gwas 
fferm a’i wraig a thri o blant oedd yno, a gof a’i wraig yn Rhif 1. Hugh Owen 
Jones a’i wraig Margaret oedd yn byw yn Rhif 2. Gwas fferm 23 oed, wedi ei eni 
yn Llaniestyn, oedd ef, a hithau’n 29 oed ac yn enedigol o Lerpwl. Hwy oedd 
rhieni fy nhaid, ac yno y ganwyd ef a’i efaill ym mis Tachwedd 1871. Diddorol 
yw nodi iddo dreulio chwarter canrif olaf ei oes (ar ôl ymddeol) yn Nhalafon lle 
bu farw ym mis Medi 1962, mwy neu lai dros y ffordd i hen safle’r tŷ lle’i ganed.
 Ymchwilio i hanes y teulu yr oeddwn, rai blynyddoedd yn ôl bellach, 
yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac yn anffodus erbyn hyn ni thuriais ymhellach i 
hanes Bryn-y-Gro. Mewn cyfnod diweddarach gwn fod yma ystafell i gynnal 
cyfarfodydd y G.F.S., y Girls’ Friendly Society, mudiad eglwysig ar gyfer genethod 
ifanc.
 Tybed oes rhywun yn cofio pryd y dymchwelwyd y rhes yn llwyr?
(Ac os oes gan rywun gopi o'r hen lun yn cynnwys tai Bryn-y-gro, rhowch wybod 
inni. – Gol.)

Kathleen Parry

Pigion o gofnodion cyfarfod rhithiol y 
Cyngor ar 2 Gorffennaf.

Cyfrifon
Cafodd Llyfrau Ariannol y Cyngor 
am 2019/2020 eu cymeradwyo gan y 
Cyngor.
Llythyr gan Brif Weithredwr Cyngor 
Gwynedd
Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru 
i ddileu’r gofyn i aros yn lleol ers 6 
Gorffennaf yn golygu y bydd yna fwy o 
ymwelwyr yn dod i’r ardal. Derbyniwyd 
llythyr gan y Prif Weithredwr i ofyn barn 
y Cyngor Cymuned beth ddylai Cyngor 
Gwynedd ei wneud i leddfu unrhyw 
bryderon lleol am y ffaith y bydd yr 
economi yn ailagor. Penderfynwyd 
gofyn i Gyngor Gwynedd baratoi taflen 
yn amlinellu’r rheolau sy’n bodoli yng 
Nghymru. Dyletswydd perchnogion y 
meysydd carafanau ac atyniadau allanol 
fyddai rhannu hwnnw wedyn gyda phob 
ymwelydd a ddaw i’w heiddo.

TAFARN Y PRINS 
CRICIETH 

 
(01766) 522 556 

Bwyd da ar gael 
 

Croeso cynnes i bawb 
gan Eirian, Phil a’r criw 

D. G. PRITCHARD 
Peintiwr ac Addurnwr 

Prisiau cystadleuol 
 

Ffôn: (01766) 514 218 
(07501) 144 837 
 
1 Stryd yr Eglwys 
Porthmadog 
Gwynedd 
LL49 9HW 

Gwyn Lloyd Williams 
Adeiladwr Proffesiynol 

 
Blynyddoedd o brofiad  •  Amcangyfrif am ddim 

 
Rhif ffôn: (01758) 612 736 
Symudol: (07880) 581 579 
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Drama fer iawn
‘Asiffeta!’

Sgwrs dros ffens gardd tŷ Dic. Mae Dic ar y ffôn efo Hari pan mae Siôn yn pasio heibio.

Dic: Ia, iawn Hari. Yli, mi ffonia i di’n ôl amsar te. Mae Siôn yn pasio heibio yli. (saib) Ia, iawn Hari, 
mi fydda i’n siwr o neud. (yn cadw’r ffôn) Siôn, Siôn, tyrd yma am funud.
Siôn: Duw Dic, sut wyt ti? Heb dy weld di ers tro. Ti’n cadw’n iawn?
Dic: Wel, ydw’n burion... o dan yr amgylchiada ’nte. Ar y ffôn efo Hari jyst rwan. Mae o’n cofio atat ti.
Siôn: Chwara teg iddo fo. Ydio’n iawn? Tydw i ddim wedi’i weld o ers oes pys chwaith.
Dic: Mae’i dafod o’n iawn. Mae o’n ffonio bob dau funud am y peth lleia. Deith o ddim allan heb ei 
ffon dyddia yma, medda fo.
Siôn: Dywadd annwl, ydio mor gloff â hynny wedi mynd?
Dic: Na, ’i ffon fesur o ’de.
Siôn: Ffon fesur? I be mae o isio peth felly d’wad?
Dic: I gadw at y rheola ’ma. Wsti, y rheol dwy fedr ’ma ’nte.
Siôn: Blydi hel. Ydio’n llawn llathan d’wad?
Dic: Yn llawn dwy lathan medda fo!
Siôn: Ia, ia, digri iawn. Pa newydd arall sgen ti?
Dic: Clywad ’i bod nhw am gael gwarad o’r hen Mr Picton druan.
Siôn: Mr Picton? Pam?
Dic: I ddarllan o’n papur bora ’ma. Lot fawr o bobol ddim isio fo yna, ’nôl y papur.
Siôn: Ond fydd hi ddim ’run fath hebddo fo siwr.
Dic: Pam?
Siôn: Wel, Picton ydi un o hoelion wyth y rhaglan yndê. Mae o wedi bod yno ers y cychwyn cynta un 
tydi.
Dic: Pa raglan?
Siôn: C’mon Midffild ’de.
Dic: Asiffeta! Nid Arthur Picton oedd gen i mewn golwg.
Siôn: Be, oes ’na Bicton arall?
Dic: Tomos Picton. Syr Tomos Picton.
Siôn: Rioed ’di clwad am y dyn.
Dic: Wsti, y busnas caerffosiaeth ’ma ’nte. Mae nhw’n mynd i gael gwarad o’i statiws o yng 
Nghaerdydd a Llundan a’r moniwmental hwnnw yng Nghaerfyrddin... (ei ffôn yn clochdar) Ia, Hari... 
be sy rwan eto?!

I.B.

OHERWYDD yr amgylchiadau ni fydd yn 
bosibl i ni gynnal Cyfarfod Blynyddol y 
Ffynnon eleni. Serch hynny hoffem wahodd 
unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylw am 
y papur i wneud hynny trwy gysylltu ag 
unrhyw un o’r swyddogion y gwelir eu 
henwau ar ail dudalen y papur. Bydd yr holl 
swyddogion yn parhau fel ag y maent ar hyn 
o bryd ond gwahoddwn unrhyw un fyddai’n 

Cyfarfod Blynyddol Y Ffynnon
fodlon ymgymryd â gwaith Trysorydd o ddiwedd 
y flwyddyn ariannol bresennol (o ddiwedd Ebrill 
2021) i gysylltu â ni. Bu Gwerfyl Davies, Llecyn, 
Pencaenewydd yn gwneud y gwaith ers rhai 
blynyddoedd ac mae’n fodlon iawn rhoi unrhyw 
un ar ben y ffordd. Diolch yn fawr iawn i Gwerfyl 
am ei gwaith graenus a thrylwyr dros y cyfnod, ac 
edrychwn ymlaen at glywed gan unrhyw un sy’n 
fodlon gwirfoddoli.
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Gair o Gatalonia

ERBYN HYN rydym yn y normal 
newydd yma yn Ne Catalonia ac 
mae ymwelwyr, yn bennaf o Ffrainc, 
yn dechrau cyrraedd yr ardal. Mae 
perchnogion tai haf yn dweud fod 
pethau’n argoeli yn dda am weddill 
tymor yr haf gan fod pobl yn chwilio 
am dai hunangynhaliol allan yn y wlad 
yn hytrach na gwestai.
 Mae pobman ar agor ond ar 
yr un pryd mae pawb yn ofalus iawn 
– pawb gyda’i fwgwd, a diheintydd 
wrth ddrws pob siop a chaffi. Pawb yn 
cadw’r pellter angenrheidiol o ddwy 
fetr a dim ysgwyd dwylo na chusanu 
boch. Mae’r feirws yn dal o gwmpas 
yma yn Sbaen ac mae ’na ardaloedd 
sydd wedi gorfod mynd yn ôl dan glo.
 Rydym ninnau’n ôl i’n bywyd 
arferol: gwaith ar y ffarm; ambell 
baned o goffi yn y pentref; allan i 
swper ar nos Wener; ymlacio gyda 
thaith ar hyd y traeth neu yn y wlad ar 
y penwythnos, a chinio dydd Sul allan 
yn yr awyr agored.

Cinio iach ar ddydd Sul – 
tortilla a salad

 Mae’n edrych yn debyg y 
cawn fynd yn ôl i Gymru heb fod 
mewn cwarantîn am bythefnos cyn 

diwedd y mis. Da fydd cael y dewis, 
ond cwestiwn arall ydyw a fydd 
dychwelyd yn ddewis call? 
 Fel gyda Trump yn yr Unol 
Daleithiau rwyf yn gweld diffyg gofal 
Boris Johnson, Dominic Cummings 
a’u criw yn fygythiad difrifol i bob 
Prydeiniwr. Nid yw degau o filoedd 
wedi goroesi’r bygythiad hwn a 
bydd llawer mwy yn marw cyn y 
diwedd. Bu oedi afresymol cyn cloi, 
ac yna erbyn hyn gwelwyd llacio’r 
cyfyngiadau yn gyflym yn Lloegr yn 
groes i gyngor gwyddonol; cleifion 
mewn ysbytai a heintiwyd yn cael eu 
gyrru’n ôl i gartrefi gofal; y ffiasgo yn 
amgylchynu PPE a test-and-trace; y 
nifer uchel o farwolaethau pobl BAME 
a llawer ohonynt yn gweithio mewn 
gwasanaethau rheng flaen. Mae’r gwir 
yn frawychus ac mae’r ofn yn mynd 
yn ddwfn. Yn fy marn i, mae pawb ym 
Mhrydain yn dal yn rhan o’r arbrawf 
‘Herd Immunity’.
 Gan ystyried y tebygolrwydd 
o ail don o COVID-19 efallai ein 
bod yn well allan yn cadw’n glir o’r 
llanast. Mae blynyddoedd hir o gyni 
wedi paratoi’r ffordd, stripio asedau’r 
Gwasanaeth Iechyd a gwasanaethau 
g o f a l ,  a c  w e d i  d i b e r f e d d u ’ r 
wladwriaeth les.
 Erbyn hyn – yn fy marn i eto 
– mae gennym argyfwng gwirioneddol 
ym Mhrydain. Ac yn yr argyfwng hwn 
mae pobol yn troi at ei gilydd. Mae’r 
cynnydd enfawr o ran cyd-gymorth a 
gweithredu gan wirfoddolwyr ledled 
Prydain wedi bod yn wych i’w weld, 
wrth i gymdeithas sifil geisio darparu’r 
hyn nad yw’r Llywodraeth yn ei wneud, 
o fwyd a hanfodion eraill i gefnogaeth 
seicolegol a PPE i weithwyr iechyd a 
gofal. Mae bywydau pobol dywyll eu 
croen ‘Black Lives Matter’ wedi dod 
ag undod i’r strydoedd. Gobeithio 
bod y mwyafrif yn dechrau gweld 
anghyfiawnder y gorffennol ac y 
bydd yna fwy o garedigrwydd at 
ddieithriaid. Y trueni yw mai’r bobol, 
ac nid y Llywodraeth, sydd yn arwain 
ac yn dangos tosturi. 

Selwyn

MAE RHEOLAU Su Doku yn hawdd. 
Mae angen rhif rhwng 1 a 9 ym mhob 
bwlch gwag. Dylai pob rhes ar draws y 
grid gynnwys pob un o’r rhifau rhwng 1 a 
9. Dylai pob colofn i lawr y grid gynnwys 
pob un o’r rhifau 1 i 9. Dylai pob sgwâr 3 
x 3 hefyd gynnwys pob un o’r rhifau o 1 i 
9. Does ond un ateb cywir.

Ateb Mehefin

Anodd

Ffenestri Dwyfor 
Cae Llyn, Garndolbenmaen, Gwynedd LL51 9TZ 
Ffôn: (01766) 530 397 / (01766) 530 514 

ebost: mowen2549@aol.com 
www.fdwarlein.com 

Drysau a  
Ffenestri o bob 

math a defnydd
Holwch am ein toeau LivinROOF chwyldroadol 

ar gyfer eich ystafell haul neu estyniad

Cwmni Cofrestredig

Registered Company
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Raffl Cwellyn

                                 

Ryan a Katherine o flaen Cwellyn [Llun: CwellynDream] 

MAE Ryan Mclean a Katherine Jablonowska wedi penderfynu gwerthu eu tŷ 
yn Rhoslan drwy drefnu raffl fawr. Prynodd y ddau Cwellyn, sydd ar dir Cefn 
Isaf ond yn gwbl annibynnol o’r fferm, yn 2018, a’u bwriad o’r dechrau oedd 
ei adfer a’i werthu. Roedd Katherine yn gweithio fel rheolwr yn y diwydiant 
croeso a lletygarwch, a chogydd sy’n enedigol o Ganada yw Ryan ond mae 
ganddo hefyd brofiad o waith saer coed a fu’n ddefnyddiol iawn wedi iddo ef a 
Katherine roi’r gorau i’w swyddi a symud i Cwellyn er mwyn gweithio’n galed 
i’w adnewyddu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’r ddau yn ddiolchgar 
am y diddordeb a’r gefnogaeth yn lleol i’w menter.

 £5 yw pris tocyn raffl ac mae angen ateb cwestiwn er mwyn cael cystadlu. 
Bydd pawb sy’n ymgeisio yn derbyn linc URL i’r wefan www.cwellyndream.
com er mwyn iddynt fedru ei rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol a thrwy 
hynny ennill tocynnau ychwanegol yn rhad ac am ddim. Gellir cael manylion 
sut i gystadlu a hefyd gweld mwy o luniau o’r tŷ ar y wefan. Dywedodd Ryan 
mai gwerthu 80,000 o docynnau yw’r nod, ac fel ffordd o ddiolch i bawb am eu 
helpu i gyrraedd y nod hwnnw byddant yn rhoi £10,000 i’r person fydd wedi 
rhannu’r linc y nifer mwyaf o weithiau.

 Yr elusen fydd yn elwa yw Cymdeithas y Plant (The Children’s Society) 
sy’n helpu plant bregus ledled y Deyrnas Gyfunol. Mae’r trefnwyr yn gofyn 
yn garedig i bawb sy’n prynu tocyn gyfrannu £1 ychwanegol at yr elusen ac 
yn apelio’n daer am gefnogaeth gan fod elusennau wedi derbyn llawer llai o 
gyfraniadau ariannol yn ystod y cyfnod clo.

 Os llwyddir i gyrraedd y nod o werthu 80,000 tocyn bydd Ryan a 
Katherine yn cyfrannu yr un faint o arian â’r cyfraniadau tuag at yr elusen. 
Hyd yma llwyddwyd i werthu dros 50,000 o docynnau gan godi £16,917 tuag 
at Gymdeithas y Plant. 15 Medi yw’r dyddiad cau a bwriedir tynnu’r raffl er 
mwyn cael gwybod pwy fydd yn ennill Cwellyn ar 30 Medi, felly mae gennych 
amser i brynu tocynnau. Pob lwc!

GARETH LEWIS JONES 

ADEILADWR 
Ymgymerir â phob math 

o waith adeiladu 

ESTYNIADAU • PLASTRO 
TRAWSNEWID ADEILADAU 
GOSOD A THRWSIO TOEAU 
GWAITH CARTHFFOSIAETH 

(01766) 810 233 

Stryd Penlan, Pwllheli 
Gwynedd LL53 5DE 
 
Goleuadau/Drychau 
Offer trydanol/Gwresogyddion 
 
(01758) 701 173 / (07816) 205 939 
info@goleuollynlighting.com 
www.goleuollynlighting.com 

Goleuo LlñnGoleuo Llñn

Blodau Eleri 
Blodau gwreiddiol, traddodiadol a 

modern ar gyfer pob achlysur. 
Priodasau yw ein harbenigedd 

34 Stryd Fawr 
Cricieth LL52 0BT 
(01766) 522 626 

www.blodaueleri.co.uk 

Postiau a pholion wedi’u trin 
Rhisgl coed 
Paneli gardd 

Coed tân 
Planciau o bob maint

Ffôn: (01758) 750 623

Canolfan Ffensio Glasfryn 
Ffordd Llanaelhaearn

Llawer peth anghyffredin yn  
bosib – ffoniwch i holi mwy.

IFAN HUGHES 
TREFNWR ANGLADDAU 

Ceiri Garage 
Llanaelhaearn 

Ffôn (01758) 750 238 
Gwasanaeth personol 24 awr y dydd 
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      Mererid Prys Owen   

30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’u hariannu gan y Llywodraeth i rieni cymwys 
sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Ar gael yn Gwynedd a Môn 
(01248) 352 436  •  gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru 

Richard Hubbard, Ty’n Llwyn, Llannor, Pwllheli, Gwynedd LL53 5UG

Ffôn: (01758) 612 608  •  Symudol: (07807) 213 527

• Ffensio 

• Gwasanaeth hollti 
symudol 

• Galwad allan 24 awr 
mewn argyfwng

Trin Coed

DOES dim dwywaith nad ydi S4C wedi 
hitio’r jacpot efo’r gyfres o raglenni 
Sgwrs dan y Lloer a ddarlledwyd i’n 
difyrru yn ystod y cyfnod clo ’ma. 
Mae hi’n gyfres lwyddiannus am sawl 
rheswm ac mi faswn i’n tybio ei bod 
hi’n un rhad iawn i’w chynhyrchu, 
oherwydd does dim angen talu am 
stiwdio na set ddrud gan fod pob 
pennod wedi’i lleoli yng ngerddi’r 
gwesteion. Elin Fflur yw’r holwraig 
a dim ond dau aelod o griw oedd yn 
cael ymuno efo hi i sortio’r camerâu, 
y meicroffonau bach blewog a’r llinyn 
o oleuadau sy’n hongian yn ddel yn y 
cefndir bob tro.

 Fedra i ddim meddwl bod 
angen llu o ymchwilwyr ar gyfer y 
cynhyrchiad ychwaith, oherwydd 
mae’r gwesteion yn rhydd i adrodd eu 
hanesion eu hunain, a does dim angen 
person colur a gwallt ar Elin Fflur.

 Caffaeliad penna’r gyfres yw 
personoliaeth hawddgar a byrlymus 
yr holwraig. Petai Elin Fflur yn siarad 
efo’r wal, dwi’m yn amau na fasa’r wal 
yn ei hateb hi! Mi fentra i hefyd fod ei 
natur gynnes, agos-atoch yn gwneud 
i’r gwesteion deimlo mor gartrefol 
fel eu bod yn barod i ddatgelu mwy 
amdanynt eu hunain nag y basan nhw 
fel arall.

 Mae rhywun yn teimlo wrth 
wrando ar rai holwyr eu bod wedi 
paratoi rhestr o gwestiynau o flaen 
llaw ac mai gofyn y cwestiynau hynny 
fydd nod y cyfweliad, doed a ddêl, yn 
hytrach na dilyn trywydd naturiol y 
sgwrs. Nid dyma arddull Elin Fflur ac 

nid dyma ei rôl yn y gyfres ychwaith. 
Mae hi yno i hwyluso’r gwestai i 
rannu profiadau personol gyda hi a 
gweddill y genedl ac o’r herwydd 
mae’r sgwrsio’n llifo’n rhwydd heb 
unwaith golli sbîd. 

 Mae adrodd straeon am ein 
hymwneud ag eraill yn diffinio pwy 
ydan ni a beth yw’n pwrpas yn y 
byd. Dyna pam felly fod y rhan 
fwyaf ohonom yn gwneud hynny yng 
nghwmni teulu a ffrindiau, mae’n 
debyg. O safbwynt y gwylwyr, mae 
dyn erioed wedi mwynhau uniaethu 
efo profiadau bywyd pobl eraill, gan 
fod clywed sut y bu i eraill lwyddo 
yn hwb i’r galon, tra bo clywed 
am brofiadau blin yn gwneud i ni 
sylweddoli fod pawb yn dioddef yn ei 
dro.

 Dewiswyd amrywiaeth dda o 
westeion ar gyfer y gyfres ac O! – mor 
braf oedd clywed pob un yn sgwrsio 
mewn Cymraeg cadarn a graenus. 
Gwestai’r rhaglen olaf i mi ei gwylio 
cyn i’r papur hwn fynd i’w wely oedd 
Angharad Tomos. Er bod y sgwrsio’n 
llawer mwy dwys y tro hwn nag y bu 
gydag ambell westai arall, fel Robat 
Arwyn neu Lisa Jên, roedd yr un mor 
ddifyr, gyda’r awdures yn mynegi’i 
barn ynglŷn â dyfodol yr iaith ymysg 
pethau eraill. Roedd hi’n eironig 
clywed Angharad yn dweud ar gamera 
bod ei mam yn chwyrn yn erbyn cael 
teledu yn y tŷ gan ei fod, yn ei thyb hi, 
yn lladd sgwrs. Gyda bron iawn pob 
aelod arall o’r tŷ yma’n eu llofftydd 
yn janglo ar eu ffôns, rhyw gytuno ac 
anghytuno â hi wnes i, wrth barhau i 
syllu’n fud ar y sgrîn ddiwrando ar y 
wal.
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Tro ar Fyd
Rhif 5 yn y gyfres o erthyglau gan y 
Parch. Arthur Meirion Roberts.

Kuwait 1969
WEDI I MI ddangos diddordeb yn y 
swydd, ac yn dilyn cyfweliad, cefais 
gynnig i fod yn gaplan dros dro i 
gymuned yr olew yn Ahmadi, Kuwait. 
Am bron i dri mis ein cyfeiriad fel 
teulu oedd St. Paul’s Rectory, 9th 
Avenue, Ahmadi, Kuwait.
 Gwlad fechan (lai na 
Chymru) yw Kuwait ond cafodd ei 
newid yn llwyr pan ddarganfuwyd 
yr olew. Llifodd miloedd o weithwyr 
a’u teuluoedd yno yn dilyn y cynnydd 
yng nghyfoeth y wlad wedi’r Ail Ryfel 
Byd.
 Roedd llawer o Gristnogion 
yn addoli yno mewn cwt pren a tho sinc 
nes i’r cwmni olew K.O.C. ddechrau 
datblygu canolfan a thref newydd yn 
Ahmadi. Codwyd eglwys St. Paul a 
rheithordy yn 1956 i wasanaethu’r 
traddodiadau Cristnogol amrywiol. 
Erbyn ein hamser ni yno roedd 
poblogaeth Ahmadi tua 20,000 gyda’i 
heglwysi, mosgs, ysbyty, ysgolion, 
clybiau a chymdeithasau lu. Codwyd 
tai braf mewn cymuned brysur, a’n 
cartre ni’n gyfforddus a helaeth heb 
fod yn grand.
 Deuai nifer rhyfeddol i 
addoli yn yr eglwys yn wythnosol – 
Uniongred o Syria, Diwygiedig o’r 
Aifft a rhai Arabaidd –  ac ieithoedd 
fel Tamil, Urdu, Telagu a Malayalam o 
is-gyfandir India, heb sôn am Saesneg. 
Byddwn yn eistedd yng nghefn 
gwasanaethau dieithr, gyda’u litwrgi 
yn cael ei harwain gan ddiaconiaid 
cadarn. Weithiau gofynnid i mi 
ddweud gair gydag un ohonynt hwy’n 
cyfieithu. Braint oedd cael bod yn eu 
plith.
 Gan mai dydd Gwener yw 
dydd sanctaidd Islam roedd dydd Sul 
yn ddydd gwaith ac addysg. Felly 
byddai’r ysgol, yn athrawon a phlant – 
tua 250 ohonynt – yn dod i’r eglwys ar 
fore Sul a minnau’n ceisio dweud gair 
wrthynt.

 Cynhelid gwasanaeth 
Cymun am 6.00 ac 8.00 ar fore Sul. 
Eglwyswr oedd y caplan amser llawn, 
a’r cymun yn bwysig i’r cnewyllyn 
ffyddlon. Cynulleidfa dda iawn yn 
y nos am 6.30, a braint eto oedd 
cael paratoi a phregethu yn eu plith. 
Perthyn i draddodiad ac esgobaeth 
Eglwys Loegr oedd yr achos ond yn 
achlysurol yn croesawu caplan dros 
dro o draddodiad gwahanol.
 Edward Assili, ffoadur 
o Libanus, oedd yn gofalu am yr 
adeiladau a’r gerddi, ond merch o 
Abertawe oedd fy ysgrifenyddes! 
Un bore, yn fuan ar ôl i ni gyrraedd, 
daeth cnoc ar y drws. Frances Gabriela 
oedd yno – ayah brofiadol, ganol oed, 
o Bangalore yn wreiddiol. Y Cwmni 
wedi’i hanfon i helpu Morfydd ac 
i ofalu am y plant. Roedd hyn yn 
rhyfeddol i ni ond yn un o’r pethau y 
diolchwn amdano wrth gofio’r cyfnod. 
Roedd Morfydd a hithau’n deall ei 
gilydd o’r cychwyn, a bu’n ffrind mawr 
a gofalus i’r hogiau. Byddai Rhys, yn 
dair oed, yn chwarae pêl efo hi ar lawr 
y gegin ac yn mwynhau gêm o Snap, 
a ninnau’n chwerthin wrth ei glywed 
yn ei dynwared weithiau efo ‘Oh 
my goodness’ mewn acen Indiaidd! 
Chwedl Daniel Owen, roedd y ddau 
yn ‘chums’. Agorodd y trefniant ffyrdd 
i ni ein dau ddilyn llawer digwyddiad 
min nos.

Dewi (ar y dde) a Rhys – eu mam o 
Eifionydd a’u ffrind o India bell

 Aeth Dewi (oedd yn chwech 
oed) i’r ysgol Anglo-Americanaidd 
bron o’r dydd cyntaf i ni fod yno. 
Roedd wrth ei fodd yn yr ysgol ac yno 
y dysgodd nofio a darllen Saesneg. Y 
cyntaf oedd ei uchelgais.
 Braf oedd cael mwynhau 
amser gyda’n gilydd. Roedd gen i 
ddigon i’w wneud ond gwaith pleserus 
ydoedd: llenwi bwlch oeddwn i, nid 
agor cwys newydd.
 Ambell Sul newidiwn bulpud 
efo Jake Holler, gweinidog yr eglwys 
Americanaidd yn Ninas Kuwait, a 
chael dod i adnabod cylch ehangach 
nag Ahmadi yn unig. Byddem fel 
teulu hefyd yn mynd am dro weithiau 
i’r ddinas, tua 25 milltir i’r gogledd, 
a gweld glan y môr a’r dhows (yr hen 
gychod pren traddodiadol) yno.
 Rhwng popeth cawsom gyfle 
i adnabod llawer, o bob cenedl a 
dosbarth.
 Un dydd, ychydig cyn 
ymadael, cawsom ‘brofiad clên’ 
chwedl Dewi. Dilyn ffordd yr arfordir 
i anialwch de y wlad, bron ar y ffin efo 
Saudi Arabia. Digwydd gweld agoriad 
bychan yn arwain at y môr a dod i fae 
dirgel, prydferth i’w ryfeddu. Roedd y 
bechgyn yn y dŵr cyn i mi gau drws 
y car bron, a chyn i ni sylwi bod teulu 
bach Arabaidd yno hefyd a chanddynt 
gwt bach o bren. O fewn dim roedd y 
plant i gyd yn cyd-chwarae.
 Maes o law, a hithau’n nosi, 
daeth y tad atom i’n croesawu i gael 
diod. A dyna lle buom i gyd yn lled-
orwedd ar garpedi a chlustogau ar 
y tywod yn sipian te melys a chnoi 
cnau. Dim iaith gyffredin gennym, 
a distawrwydd llwyr, ar wahân i glec 
ambell locust yn taro gwydr y lamp 
olew uwch ein pennau.
 Ymhen amser rhaid 
oedd ymadael. Pawb wedyn yn 
moesymgrymu ac yn chwilio am ffordd 
briodol i ddiolch a dymuno’n dda.
 Ac ar draws y blynyddoedd, 
cerdd Cynan sy’n dwyn y profiad yn ôl:
‘Ni wn i am un cyfarchiad gwell
Nag a ddysgais gan feibion y Dwyrain pell;

A’u dymuniad hwy yw ’nymuniad i
– Tangnefedd Duw a fo gyda thi.’
 Yn 1990 ymosododd byddin 
Irac ar y wlad, gan losgi dros 700 o 
ffynhonnau olew a lladd a charcharu 
cannoedd. Buom yn meddwl am y 
teulu bach, yn enwedig y plant.
 SALAAM.

A.M.R.
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Ffotograffydd 
Priodasau, portreadau ac ati 
 
Eryl Jones, Gwalia, Chwilog 
(01766) 810 683 
eryljones@outlook.com 
Gweplyfr: Eryl Jones Ffotograffydd 
 
Cysylltwch am fanylion ac esiamplau

Trefnwyr Angladdau
• Gofal Personol 24 awr 
• Capel Gorffwys 
• Cynlluniau Angladd Rhagdaledig 

Heol Dulyn, Tremadog 
Ffôn: (01766) 512 091 
post@pritchardgriffiths.co.uk

Cofio Ioan (gol. Alun Jones)  £8.50

‘Y Mae y Lle Yn Iach’ – Chwarel Dinorwig 1875-1900  (Elin Tomos)  £8.00

Sw Sara Mai (Casia Wiliam)  £5.99

Drws Du yn Nhonypandy (Myrddin ap Dafydd)  £7.99

Heb Law Mam (Heiddwen Tomos)  £5.99

Cerdded y Palmant Golau (Harri Parri)  £10.00

Hen Enwau o Feirionnydd (Glenda Carr)  £10.95

Arthur: Breuddwydiwr a gweithredwr (gol. Eryl Owain)  £8.00

Amrywiaith – blas ar dafodieithoedd Cymru (Guto Rhys)  £7.50

Dryllwch (Siân Llywelyn)  £8.00

Gwasanaeth Cyfrifon Caren 
• Cyfrifon cyfrifiadurol (Sage) 
• Treth ar Werth 
• Ffigurau misol 
• Cyflogau 

Telerau rhesymol • Gwasanaeth Cyfeillgar 
Cymwysedig yn system Gyfrifiadurol Sage  

Polisi Indemnity 
Caren Thomas AICB (Comp) 
Tel/Ffacs: (01766) 810 096 
Symudol: (07881) 922 937 

carensbookkeeping@btinternet.com 
Aelod Cyswllt Cyfrifiadurol 

Rhif Practis 3040 

Ateb pos y mis diwethaf oedd: 

45
DYMA bos arall i chi. Cymerwch 
lythyren gyntaf pob ateb ac ar ôl 
newid eu trefn dylech gael enw 
pentref ym Meirionnydd. Dyma’r 
cwestiynau:

1. Enw gwlad Rala Rwdins.

2. Prif Weinidog Prydain o 1846 
i 1852, ac wedyn o 1865 i 1866.

3. Pwy fu yn ffau’r llewod a dod 
allan yn ddihangol?

4. Pa long danfor aeth i helyntion 
mawr ger Sir Fôn yn 1939?

5. Enw sant Clynnog Fawr.

6. Cadair pwy sydd i’r de o 
Ddolgellau?

7. Pa lyn yng Ngwynedd sydd 
1224 troedfedd uwch lefel y môr 
ac a enwyd ar ôl ŵyr Rhodri 
Fawr?

Pob hwyl ichi.
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Diwedd Tymor

Ysgol Llanaelhaearn 

UN o arwyddion yr amserau, gwaetha’r modd, ydi gweld 
cau ysgolion bach gwledig a dyna hanes Ysgol Gynradd 
Llanaelhaearn ar ddiwedd y tymor hwn. Aeth nifer y 
plant a fynychai’r ysgol i lawr yn syfrdanol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf ac yn y diwedd bu’n rhaid derbyn 
nad oedd dyfodol iddi. 
 Pennaeth yr ysgol yn ystod y cyfnod diwethaf hwn 
oedd Mr Richard Derwyn Jones oedd hefyd yn rhannu 
ei amser rhwng ysgolion Garndolbenmaen a Chwilog. 
Roedd ef yn cydnabod bod cau yr ysgolion gan ddod â 
thraddodiad blynyddoedd o addysg i ben yn hynod drist, 
ond wrth wynebu her y cwricwlwm newydd, dygymod â 
chostau aruthrol cynnal adeiladau a chyflogi staff, mae’n 
anorfod mai cau fydd hanes eraill o’n hysgolion bach. Wrth 
wagio’r adeilad am y tro olaf anodd oedd peidio mynd ati i 
ddarllen yr hen lyfrau lòg a’r cofrestri, a myfyrio ar yr hyn 
a fu.

Tystysgrif a gyflwynwyd i un o gyn-brifathrawon 
Llanaelhaearn i ddiolch iddo am 42 mlynedd o wasanaeth

  Daeth ambell un o gyn-ddisgyblion Ysgol 
Llanaelhaearn yn enwog iawn mewn gwahanol feysydd. 
Yn eu plith mae:

Syr Dafydd Hughes Parry a aned yn Uwchlaw’r Ffynnon 
yn 1893, ei fam yn wyres i’r enwog Robert Hughes. O 
Ysgol Llanaelhaearn aeth i Ysgol Ramadeg Pwllheli 
lle bu’n rhaid iddo ddysgu Saesneg cyn gallu gwneud 
unrhyw gynnydd addysgol! Enillodd ysgoloriaeth i Goleg 
Aberystwyth lle graddiodd mewn Economeg ac oddi yno 
aeth i Goleg Peterhouse, Caergrawnt i astudio’r Gyfraith. 
Fe’i galwyd i’r Bar yn 1922 ond yn hytrach na gyrfa yn 
y llysoedd dewisodd fynd i ddarlithio i Aberystwyth. Yn 
1923 apwyntiwyd ef yn ddarlithydd yn y London School 
of Economics ac erbyn 1930 roedd wedi’i benodi’n Athro 
yno. Cyfrifid yr adran o dan ei ofal yn un o’r goreuon. Ef 
oedd Cadeirydd y pwyllgor a roddodd i’r Gymraeg statws 
gyfreithiol gyfartal.

R. Lambert Gapper a aned yn 1897. Aeth yntau o’r ysgol 
hon i Ysgol Ramadeg Pwllheli cyn symud wedyn i Goleg 
Goldsmiths yn Llundain, yna i Fangor a Llundain eto cyn 
dechrau o ddifrif ar ei yrfa fel cerflunydd. Ymhyfrydai 
mewn gweithio gyda gwenithfaen ardal ei febyd. Creodd 
benddelwau llawer o enwogion fel un Syr John Morris 
Jones ac ef hefyd a gynlluniodd fathodyn Urdd Gobaith 
Cymru. Bu’n ddarlithydd yn yr Adran Gelf yn Aberystwyth 
hyd ei ymddeoliad.

John Baum. Ganed John yn Rugby ond cafodd ei addysg 
gynnar yn Ysgol Llanaelhaearn. Yn Ysgol Ramadeg 
Pwllheli daeth dan ddylanwad ei athro celf Elis Gwyn 
Jones ac aeth yn ei flaen i astudio i Ysgol Gelfyddyd Gain 
y Slade yn Llundain lle dyfarnwyd iddo wobr lluniadu’r 
flwyddyn gyntaf. Bu wedyn yn darlithio ym Mholytechnic 
Lerpwl a Choleg Menai. Yn 1972 enillodd Wobr Gelfyddyd 
Eisteddfod Genedlaethol Hwlffordd. Mae’n byw erbyn hyn 
yn Ynys Môn.

Thomas Ceiri Griffith. Roedd Ceiri Griffith yn 6 oed yn 
cyrraedd Ysgol Llanaelhaearn pan symudodd y teulu o 
Gefn Bifor, Cwm Ystradllyn i Benllechog. Prin iawn oedd 
ei Saesneg yntau hefyd (fel Syr Dafydd Hughes Parry) 
pan aeth i Ysgol Ramadeg Pwllheli, a bu’n rhaid i’w fam 
ei helpu efo’i waith cartref am fisoedd cyn iddo ddod i 
ddeall iaith y dysgu. Cafodd radd gyntaf a Doethuriaeth 
mewn Ffiseg yn Aberystwyth cyn ei benodi’n ddarlithydd 
yn University College Llundain. Ar gychwyn ei yrfa 
gweithiai efo siambar gwmwl i geisio canfod mesonau 
(gronynnau is-atomaidd).Yn y 60au newidiodd cyfeiriad 
ei ymchwil a sefydlodd Grwp Ymchwil Ffiseg Positronau 
sydd yn parhau hyd heddiw dan arweiniad ei gyn-fyfyrwyr. 
Sail yr ymchwil oedd y dechneg a ddyfeisiodd i arafu’r 
gronynnau er mwyn eu hastudio’n fwy manwl. Roedd 
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DAETH digon o law i gynhyrfu’r ddaear. Fe dyfodd ar 
ôl wythnosau o gysgu oherwydd y sychder.
 Mewn erthygl hirfaith mewn cylchgrawn 
Saesneg trafodir arolwg ar wastraff bwyd, nid yn unig 
mewn cartrefi ond cyn iddo symud o’r ffermydd yn 
ogystal. Dengys yn glir fod yna ddigon o fwyd heb 
fewnforio dim, ond mae llywodraeth y dydd yn ôl y 
straeon yn mynnu cytundebau masnach sy’n cynnwys 
mewnforio bwyd. Gwan iawn yw llais DEFRA y 
llywodraeth gan fod un-ar-bymtheg gweinyddiad arall 
â’u bysedd yn y brywes yn busnesu. Yn yr erthygl sonnir 
am un fferm oedd wedi gorfod aredig pedwar can acer o 
fetys a blodfresych i’r ddaear eleni am nad oedd ar neb 
eu heisiau. 
 Dywedir fod gwastraff bwyd tai yn werth £500 y 
tŷ bob blwyddyn. Mae’n gywilyddus y teflir 6% o laeth a 
brynwyd i lawr y sinc heb sôn am y tatws a’r afalau a aeth 
i’r biniau. Mae’r llywodraeth yn mynd i gyflogi person 
i geisio dod o hyd i ffordd o ddylanwadu ar deuluoedd i 
wastraffu llai. 
 Mae nifer y cynhyrchwyr llaeth yng Nghymru a 
Lloegr wedi gostwng 838 mewn pedwar-mis-ar-bymtheg 
gan adael 8,380 yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Ar 
gyfartaledd cynhyrchir 1.4 miliwn litr y flwyddyn ar 
bob fferm, ond er hynny mae llai o laeth yn y wlad nag 
a fu – ac mae prinder menyn drwy Ewrop.
 Gwelwyd stori am Dafydd Jones, Cefn-Cae’r-
Ferch yn y Farmer’s Weekly. Mae ef yn gynhyrchydd 
adnabyddus ar ddefaid Texel pedigri ac yn rhannu’r 
caeau yn bagodau fel y gall eu symud yn aml i borfa 
ffres. Oherwydd y COVID-19 bydd yn rhaid iddo ef ac 
eraill geisio gwerthu’r defaid/meheryn ar y we. Cadwch 
olwg am y wybodaeth amdanynt. 
 Am ugain mlynedd bu Dafydd Owen Evans, 
Hendy yn cadw llygad ar swm y glaw a ddisgynnai yn 
ei ardal. Defnyddiais y wybodaeth honno dros nifer o 
flynyddoedd yn y golofn hon a bydd colled fawr ar ôl yr 
hen ffrind. Cyfaill mawr i Massey Ferguson oedd Dafydd 
Evans a gŵr gofalus iawn o’r fferm a’i pheiriannau. Mae 
teyrnged lawn iddo yn y rhifyn yma o’r Ffynnon. 
 Collir y sioeau eleni, yr un fawr a’r rhai bach 
ond diolch i’r cyfryngau i gyd am geisio llenwi’r bwlch. 
A diolchwn fel ardal i griw y Cyswllt Cymdeithasol am 
eu gofal a’u caredigrwydd. 
 Cadwch yn saff. 

ganddo hefyd fel y gwyddom ddiddordeb mawr mewn hel 
achau, ac ar ôl blynyddoedd o holi a chwilota cyhoeddodd 
y gyfrol amhrisiadwy Achau rhai o deuluoedd hen siroedd 
Caernarfon, Meirionnydd a Threfaldwyn.

Rhan o’r gofrestr yn nodi pwy oedd disgyblion
 yr ysgol yn 1933

 Wrth i dymor yr ysgol ddod i ben dymunwn 
ninnau’n dda i’r staff wrth iddynt symud i swyddi eraill, 
ac i’r disgyblion presennol wrth iddynt hwythau symud 
ymlaen i gyfnod newydd yn eu haddysg.

Y FFYNNON Gorffennaf 2020
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Cofiwch bod modd 
derbyn copi o'r 
Ffynnon yn fisol 
dros y we hefyd.

Bydd yn cael ei yrru 
atoch

 fel dogfen PDF ar 
ebost.

Bargen am £6 y 
flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch gyda 
Margaret Griffith 

 01766 810513
m.griffith901@
btinternet.com

Ar Ben yr Allt
BU’N FLWYDDYN brysur iawn i’r 
Adran Lefel A yng Ngholeg Meirion-
Dwyfor! Croesawyd Beth Owen-
Hughes atom fel Rheolwr Maes 
Rhaglen Addysg Gyffredinol yn mis 
Medi. Roedd Beth yn diwtor Seicoleg 
yn yr adran cyn hynny a braf ydi ei 
gweld wedi setlo i mewn yn dda i’w 
rôl newydd. Cafwyd Sioe Gerdd 
(Siop Siambr) hynod lwyddiannus 
eto eleni dan arweiniad Natalie, 
Gwenno a Wendy a braf oedd gweld 
Neuadd Dwyfor yn orlawn ar gyfer y 
perfformiadau!
 Daeth Estyn draw i’r Adran 
Gymraeg ar ymweliad thematig 
ddechrau’r flwyddyn a da oedd gweld 
arferion da Coleg Meirion-Dwyfor 
yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad. 
Roedd nifer y myfyrwyr a enillodd 
ysgoloriaeth i brifysgolion yn uchel 
iawn unwaith eto eleni ac mae’n 
bleser cael eu llongyfarch ar eu 
llwyddiant.
 Eleni roeddem yn dathlu 
chwarter canrif ers sefydlu’r Coleg 
ym Mhwllheli ac i nodi’r garreg filltir 
honno rydym wedi cyhoeddi cyfrol 
o lenyddiaeth gan gyn-fyfyrwyr yr 
Adran Gymraeg sef Ar Ben yr Allt, 
a hynny o dan olygyddiaeth Delyth 
Roberts ac Iestyn Tyne. Caiff y gyfrol 
ei disgrifio yn y rhagymadrodd fel 
‘oriel amryliw o gerddi, straeon, 
sgriptiau a chelf [sy’n] cynnig rhyw 
giplun chwim o’r gweithgarwch 
creadigol sydd wedi digwydd ar 
safle Coleg Meirion-Dwyfor dros y 
chwarter canrif diwethaf’. Mae yn 
y gyfrol hefyd ddarnau gweledol 
arbennig sy’n cynnwys dimensiwn 
gwahanol a thrawiadol i rai o’r 
cyfansoddiadau gan Ffion Gwyn a 
myfyrwyr Celf y Coleg. Yn wir, mae 
hi’n chwip o gyfrol dda ac yn werth 
ei darllen! Mae hi ar gael yn y siopau 
lleol.

Clawr y gyfrol wedi’i ddylunio gan 
Cadi Rees Jones o Nefyn, myfyriwr 

ail flwyddyn Lefel A

 Ym mis Mawrth croesawyd 
Fflur Rees Jones atom fel Pennaeth 
Cynorthwyol sy’n gyfrifol am y 
ddarpariaeth Lefel A yng Ngholeg 
Meirion-Dwyfor a Choleg Menai. Mae 
Fflur yn un o gyn-fyfyrwyr y Coleg a 
bu hefyd yn ddarlithydd yn yr Adran 
Gymraeg.
 Rydym yn arbennig o falch 
a diolchgar i staff yr Adran Lefel A 
a lwyddodd i symud o ddysgu yn 
y dosbarth i fod yn dysgu ar-lein o 
fewn wythnos o gychwyn y cyfnod 
clo. Cafwyd lefel uchel o ymgysylltu 
gan y dysgwyr a gwnaed y mwyaf o’r 
dechnoleg i gwblhau’r meysydd llafur 
a rhoi blas ar gyrsiau’r flwyddyn nesaf 
i’r myfyrwyr AS. Cafwyd adborth 
gwych gan y myfyrwyr eu hunain 
i’r dull newydd hwn o weithio, a 
braf oedd gweld tri o ddarlithwyr yr 
Adran yn cynnal hyfforddiant i’r staff 
yn ddiweddar i rannu eu harferion 
arloesol wrth ddysgu ar-lein.
 Edrychwn ymlaen at groesawu 
ein myfyrwyr AS eleni yn ôl atom ym 
mis Medi yn ogystal â chroesawu to 
newydd o fyfyrwyr brwd!

Bryn Hughes Parry

Dim ond un cor… 
Cadwalader!        

                         

ROEDD Haydn Jones o Drefor 
wedi gwirioni cymaint o weld siop 
hufen ia enwog Cadwalader yng 
Nghricieth yn ailagor fel y tynnodd 
lun o’r hufen ia a brynodd yno a’i 
anfon atom ni ac at deulu iddo yn 
Lloegr. Fo oedd y trydydd yn y ciw 
y bore hwnnw medda fo! Braf iawn 
gweld y siopau’n ailagor yn ara deg. 
Gobeithio y bydd llewyrch ar bethau 
o hyn ymlaen.
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Stori gwerth 
ei hadrodd

FEL yr oedd y Ffynnon yn mynd i’r 
wasg, daeth y gyfrol Cofio Ioan (sef 
Ioan Roberts. 1941–2019) i’n dwylo. 

Alun Jones, golygydd y gyfrol 
Cofio Ioan

Wedi colli Ioan yn ddisymwth y 
llynedd teimlodd nifer o’i gyfeillion 
ei bod hi’n addas ac yn bwysig 
casglu straeon amdano i geisio cau 
rhywfaint ar y bwlch mawr a adawodd 
ar ei ôl. Ceisiwyd yn y gyfrol, a 
olygwyd gan Alun Jones, greu darlun 
mor gynhwysfawr â phosib o Ioan 
a’i gyfraniad unigryw o gyfnod ei 
blentyndod hyd y dydd heddiw. Fel y 
dywed Alun Ffred yn y broliant ar y 
cefn, ‘Mae’n stori gwerth ei hadrodd’.
Cofio Ioan, Gwasg Carreg Gwalch, 
Golygydd Alun Jones. Pris £8.50. 

Gwobr 
Tir na n-Og

ER NAD ydi Erin Hughes yn byw yn 
Eifionydd, mae’n siwr bod pia ni ran 
ohoni gan mai merch Lois Brychyni 
ydi hi. Llongyfarchiadau gwresog 
iddi am ei champ yn golygu’r gyfrol  
Byw yn fy Nghroen a gipiodd wobr 
uwchradd Tir na n-Og eleni. Gwasg 
Carreg Gwalch gyhoeddodd y gyfrol 
a llongyfarchiadau iddynt hwythau 
hefyd.

Llosg haul                                                                     

ATGOF am draed oerion a ddaeth i’r 
brig y mis diwethaf. Y tro hwn af i’r 
pegwn arall i sôn am losg haul a berodd 
y bu’n rhaid i mi orwedd ar y mol yn y 
gwely am nosweithiau.
 Y lle poethaf y bûm ynddo 
erioed rwy’n meddwl oedd eistedd 
ar fwrdd llong ym mhorthladd Aden 
wedi mynd drwy’r Môr Coch. Ond nid 
yno yn Ne’r Yemen y bûm mor wirion 
â diosg fy nghrys mewn haul tanbaid. 
Digwyddodd hynny yn llawer nes 
adref, ar Ynys Seiriol tu allan i Benmon 
ar arfordir dwyreiniol Môn. Rhwng 
llosgi’r cefn ac uffern y gwylanod ni 
bu’n lle i fagu gwaed.

 Rhyw fis Gorffennaf yng 
nghanol y ganrif ddiwethaf oedd 
hi pan ymunodd Robin Griffith, fy 
nghydweithiwr o dynnwr lluniau, a 
minnau â naw o hogiau o glwb ieuenctid 
Maesgeirchen Bangor i dreulio dau 
ddiwrnod a dwy noson ar yr ynys. 
Gyda chaniatâd y perchennog Syr R. 
H. D. Williams-Bulkeley, Baron Hill a 
than ofal a chyfarwyddyd arbenigwr o 
Gymdeithas Gwylio Adar y Cambrian, 
âi’r hogiau i astudio’r adar a nythai yno 
a chofnodi’r gwahanol synau a glywid.
 Ar yr ynys nid oedd ond dau 
adeilad: hen fynachlog o ryw oes a 
sgerbwd tŷ a godwyd yng nghanol 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
swyddfa delegraff i ddociau Lerpwl. 
Gan fod digon o goed tân yng 
ngweddillion yr hen dŷ penderfynwyd 
codi ein gwersyll yn ei ymyl er y 
golygai hynny dryforio cryn bellter 
drwy dyfiant at ein hanner – rhyw stwff 
caled ei fôn o deulu’r Hen Ŵr.
 Dan draed yr oedd tyllau 
cwningod ac o’n cwmpas sŵn cywion 
gwylanod yn deor – a’r gwylanod mawr 
yn crochlefain yn ddi-baid. Wel sôn 
am fyddaru, ond arnom ni roedd y bai 
mae’n siwr am amharu arnynt. 
 Mewn darn o dir rhyw 200 
llath o hyd a lled cyfrifodd yr hogiau 

dros dri chant o nythod gwylanod, a 
phan ystyriwch fod yr ynys yn ddwy 
filltir o’i hamgylch a bod nythod yn dew 
ar wyneb y creigiau doedd yno ddim 
prinder gwylanod! Gallasai Dafydd ap 
Gwilym luosogi faint fyd a fynnai pan 
ganodd am ‘…gwylanod y môr / A ddon 
fil i ddwyn f’elor’. 
 Oni bai am y gwylanod buasai 
Ynys Seiriol yn lle digon difyr. Ceid 
oddi yno olygfa ryfeddol. Ymestynnai 
gwastadeddau Môn ar y naill law a 
holl ogoniant mynyddoedd Arfon o 
Benygogarth i’r Eifl ar y llaw arall. 
 Yn ogystal â phum math 
o wylan gwelwyd yno hefyd adar 
pâl, heligogau, gweilch y penwaig 

a morfrain. Torheulai teulu o forloi 
ar graig gerllaw, ond o ystyried yr 
holl dyllau a fygythiai ein baglu dan 
draed prin oedd nifer y cwningod, rhai 
cochach eu blewyn gyda llaw na’r rhai 
cyfarwydd i ni yn Llŷn ac Eifionydd. 
 Dim ond am ysbaid fer y bûm 
heb grys yn yr haul ond bu hynny’n fwy 
na digon. Aeth y cefn yn ffwrn, cododd 
pothelli mawr ac o’r dydd hwnnw ni 
bu fy nghefn yn noeth ond am ychydig 
eiliadau liw dydd. Hyd yn oed pan af i 
ymdrochi byddaf yn gwisgo crys bob 
amser nes cyrraedd min y dŵr.
 Ni bûm yn or-hoff o wylanod 
ychwaith.
                                                      D.E.
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Pont
Brychyni                                    

WRTH BORI drwy bapurau newydd 
Cymru  a r- l e in  yn  dd iweddar, 
daethpwyd o hyd i gyfres o englynion 
i Bont Brychyni. O chwilio ymhellach, 
gwelwyd bod hanes hir yn ymestyn 
dros dair blynedd ar ddeg i’r ymgyrch 
i godi pont dros Afon Wen islaw fferm 
Brychyni, Llangybi.

 Ceir y cyfeiriad cyntaf yn y 
Carnarvon and Denbigh Herald and 
North and South Wales Independent, 
7 Mai 1897. Nodir bod Cyngor Plwyf 
Llangybi wedi gwneud cais i Gyngor 
Dosbarth Gwledig Llŷn ‘for the erection 
of a bridge over the river Brychyni’, ac 
i’r cais gael ei gefnogi a’i anfon ymlaen 
i’r Cyngor Sir. Yn yr un papur, 6 Mai 
1898, adroddir bod y tirfesurydd yn 
argymell pont garreg a fyddai’n costio 
tua £300. Eto yn y Carnarvon and 
Denbigh Herald, 1 Gorffennaf 1898, 
nodwyd mewn cyfarfod o Gyngor 
Dosbarth Gwledig Llŷn bod Cyngor 
Plwyf Llangybi yn awyddus i fwrw 
ymlaen â’r cynllun, er gwaethaf y gost. 
Roedd ffermwyr lleol yn gorfod mynd 
â’u defaid drwy Glynnog, pellter o 
ddeng milltir, gan nad oedd pont dros yr 
afon. Ychwanegwyd y byddai trigolion 
chwe phlwyf yn elwa.
 Roedd mater y bont yn dal 
i rygnu ymlaen. Ddeng mlynedd yn 
ddiweddarach adroddwyd yn Gwalia, 
28 Ebrill 1908, fod Cyngor Plwyf 
Llangybi yn dal i alw am y bont a 

chadarnhawyd yn yr un papur, 1 
Mawrth 1909, y byddai’n cael ei chodi 
a bod y cynlluniau (a baratowyd gan 
Harry Roberts, C.E. (Peiriannydd 
Sifil)) yn barod. Byddai Cyngor 
Gwyrfai, Cyngor Llŷn a Chyngor 
Plwyf Llangybi yn rhannu’r gost. 
Ysywaeth, datgelwyd yn Gwalia, 29 
Mawrth 1909, fod Cyngor Dosbarth 
Llŷn wedi penderfynu peidio â bwrw 
ymlaen â’r cynllun oherwydd bod trethi 
wedi codi’n aruthrol.
 Mae’n amlwg bod hynt a 
helynt y bont yn destun siarad yn yr 
ardal. ‘Pont Brychyni’ oedd testun y 
‘limrig’ mewn cyfarfod cystadleuol a 
gynhaliwyd yng Nghapel Brynengan 
(Yr Herald Cymraeg, 6 Gorffennaf 
1909). Y buddugol oedd Miss Jeannie 
Prichard, Cwm:

Y mae pawb o’r cylch yn hoffi
Clywed sôn am Bont Brychyni,
Beth a wnawn ni er mwyn llwyddo,
‘Rhoi y Suffragettes i’w blino.’

 Yn ôl adroddiad yn Gwalia, 
13 Medi 1909, roedd H. Griffith, 
Brychyni wedi anfon llythyr at Gyngor 
Dosbarth Gwledig Llŷn yn gofyn iddynt 
gyflawni eu haddewid i adeiladu’r bont. 
Crybwyllwyd yn y cyfarfod o’r Cyngor 
y gellid cael cerrig o Dyddyn Mawr, 
Llanaelhaearn.
 Roedd pethau’n symud ymlaen 
erbyn 1910, er bod un aelod o’r Cyngor 
Dosbarth yn dal i amau gwerth gwario 
cymaint ‘mewn lle mor gorsiog’ (Yr 
Herald Cymraeg, 1 Mawrth 1910). 
Ar 27 Mai 1910 ceir hysbysiad yn y 
Carnarvon and Denbigh Herald yn 
gofyn am dendrau. Penderfynwyd 
rhoi’r gwaith i William Jones, Chwilog 
(Yr Herald Cymraeg, 7 Mehefin 1910), 
ac yn ôl The Welsh Coast Pioneer 
and Review for North Cambria (9 
Mehefin 1910) roedd ‘Mr. Wm. Jones, 
Brynymor, Chwilog’ wedi cychwyn ar 
y gwaith, a fyddai’n costio £269.
 Erbyn 15 Awst 1910 (Gwalia) 
gellid adrodd ‘Mae’r gwaith o wneud y 
bont hon yn mynd rhagddo yn foddhaol. 
Ni bydd eisieu “concrete” at y muriau.’ 
Roedd Eifion Hughes, Brychyni, 
wedi clywed y diweddar Owen Ifans, 

Ysgubor Fawr, Llanaelhaearn yn sôn 
fel y cafwyd graean i lenwi bol y bont 
o gadlas Brychyni, a’r ffermwyr lleol 
yn cario llwythi oddi yno gyda throliau. 
Cerfiwyd ‘Pont Brychyni 1910’ ar 
garreg nadd ar fur y bont.
 Ond nid oedd hanes y bont ar 
ben. Bu’n destun cystadleuaeth papur 
newydd lle y daeth ‘Iseifion’ i’r brig 
(yn ôl o Y Llan a’r Dywysogaeth, 15 
Awst 1913):

I BONT BRYCHYNI, 
EIFIONYDD, 

A.D. 1910
a chyfarchiadau i’w chynllunydd, ei 
gwneuthurwr, a’r gwladfardd pert ei 
awen, Mr. R. G. Thomas, Monachdy 
Bach.

Pont uwch afon i’n boddloni – a gaed,
        Ar gwr tir Brychyni;
    Pob ffrwyth dros hon ddaw’n llwythi,
   Da er lles dros war y lli.

Pont orenwawg Pant yr Einion – hwylus,
        I’r hylaw blant tirion;
    Daw’n ymlaen ac ôl o’r ’sgolion
    Aml drioedd yn lluoedd llon.

Pont eirian yw Pont Harri, – o well hwn,
        ’D oes cynllunydd gweli;
    Ei hail ni cheir gan seiri,
    I’n brawd – W. Jones, rhown y bri.

Pont deg lân mewn pant o Glynnog, – a bron,
        Wrth Brynengan enwog;
    Ar dir mawn man lle cân cog
    Ar wiw lwyn yn wir hwyliog.

Pont y cawn ar nawn o haf – wych fyfyr
        Uwch fyw afon loewaf;
    Trefi Eifion dirionaf – 
    O amgylch, yn gylch a gaf.

Mynych daw bardd Monachdy Bach – dros hon
        Yn dra siriol bellach;
    Wele fan wna wan yn iach,
    Ei bêr awen fydd burach.

 – Iseifion [W. H. Roberts, Eifion 
House, Y Ffôr]

AEW
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CYNGHANEDD MEWN 
CHWINCIAD LLYGAD LLYG

yng nghwmni Twm Morys

Gwers 3
‘DIOLCH o waelod calon am eich 
gwers wefreiddiol,’ meddai Dafydd o 
Lanwnda. Wel, dyna hwb i’r athro ar 
ddechrau un y tymor fel hyn!
 Diolch i Dic a Hywel am roi 
cynnig arni. Yn anffodus, mae’r naill 
wedi camddeall y dasg yn gyfangwbwl, 
a dydi llinellau’r llall ddim yn addas 
i’w cyhoeddi mewn papur teuluol fel 
Y Ffynnon!
 Y dasg oedd llunio tair llinell 
seithsill ddiacen a nodi’r orffwysfa 
ynddyn nhw. Mi lwyddodd llawer i 
greu pennill o’u tair llinell, yn amlach 
na heb ar y thema y bu pob bardd 
drwy’r wlad yn canu arni ers mis 
Mawrth:

Beth sydd i’w wneud / tra adref?
Zoomio, / canu, / barddoni;
Diolch, / gyfeillion annwyl!   Miriam

Mae Swyn / yn mwynhau darllen;
Pêl droed / yw hoff beth Sionyn;
Mae’r ddau / yn hoff o ganu.   Bethan

Mae fory’n / cynnig gobaith
Am gwtsio / ac am goflaid;
Diwedd / i fywyd rhithiol.   Lowri

Marciau llawn i’r tair am gwblhau’r 
dasg yn gywir, ac i Elin a Deio hefyd. 
Ond yn ôl at Dafydd yr awn ni rŵan:

Mi es i’r atic / neithiwr,
I weld / yr olygfa fawr
O’r wybren / yn llawn angerdd.

Un llinell arall i gynnal yr odl, a dyna 
delyneg bach dwt:

Mi es i’r atic neithiwr,
I weld yr olygfa fawr
O’r wybren yn llawn angerdd,
Ac wedyn dois i lawr!

Ond wrth i ‘fawr’ dynnu sylw ato’i 

hun fel yna, mae’n anodd inni beidio â 
sylwi ei fod yn air acennog, yr un fath 
â ‘lawr’. Mae ‘neithiwr’ ac ‘angerdd’ 
yn ddiacen. Hawdd trwsio’r llinell: ‘Er 
mwyn gweld yr olygfa’, efallai.

Dyma bennill bach hyfryd gan Ffion:

Yn ystod / yr argyfwng
Yr awen / ddaeth draw i’m gweld;
Rhaid iddi ddod / yn amlach.

Ond beth am y gair yn niwedd yr ail 
linell? Acennog! Beth am: ‘Yr awen / 
a ddaeth heibio’?

‘Gobeithio mod i’n medru cyfri i 7 
ac wedi gorffen yn ddiacen!’ meddai 
Manon wedyn. Mae’r cyfri’n hollol 
gywir, ond beth am y gair yn niwedd 
yr ail linell?

Braf cael mynd nôl / i weithio.
Wna’i fyth / redeg marathon.
Diflas / yw dysgu’r hogia.

Petai ‘marathon’ yn air cwbwl 
Gymraeg, ar y goben (y silla ola ond 
un) y byddai’r pwyslais: ‘maráthon’. 
Gair diacen fyddai o wedyn. Ond 
dywedwch y gair yn uchel. Mae dwy 
acen, on’d oes? Un gre ar y silla gynta, 
ac un arall ar y silla ola: ‘márathón’. 
Gair acennog ydi hwn eto felly. Mae 
DWEUD POB DIM YN UCHEL O 
HYD tra ydach chi wrthi yn help garw 
i osgoi’r math yma o gam gwag.

GWERS 3: Y LLUSG

O’r 4 math o gynghanedd, y Llusg 
ydi’r hynaf. Pan aeth yr hen Gymry 
dros y môr i Lydaw ryw 1,500 o 
flynyddoedd yn ôl, dyma oedd y state 
of the art, mae’n rhaid; dim ond y llusg 
sy ganddyn nhw.
 Yn hon, rydan ni’n llusgo’r 
sain sydd yn y silla yn union o flaen 
yr orffwysfa draw i’r goben yn y gair 
yn niwedd y llinell fel hyn:

Llongddrylliad / ym Mhorthmadog; 
Mi nofiodd Dic / i Gric/ieth,
A Hywel / i Bwllhel/i…

Hynny ydi, mae’r sain yn union o 
flaen yr orffwysfa yn canu eto o dan 
yr acen ym mhen y llinell. Beth am 
‘lusgo’ rhai o’ch llinellau chi? Dyma 
dair llinell Elin:

Harri Vaughan / aeth i’r Steddfod;
Anna  Vaughan  /  sydd  mewn 
breuddwyd;
Naini bach / yw fy nhrysor.

Dyma’u llusgo nhw wedyn (er, piti 
garw newid dim ar y llinell ola uchod):

Mae Harri’n / gwisgo’i gin/io;
Mae Anna’n / cnoi ei sann/au;
Wneith Naini bach / ddim ach/wyn. 

A dyma linellau Deio:

Mae Twm / yn feistr caled.
Go brin / yr af i heno.
Hen dywydd  / aros adra. 

Ac wedi eu llusgo:

Mae Al / yn feistr cal/ed.
Go brin / y caf i ginio.
Hen dywydd / go anfuddiol.

TASG 3:
Gwnewch 3 llinell seithsill ddiacen 
eto, ond y tro hwn llusgwch nhw! 
Gorau oll os gallwch ailwampio rhai 
o’r llinellau sy gynnoch chi eisoes. 
Ond tra ydach chi wrthi, cofiwch 
DDWEUD POB DIM YN UCHEL! 
Wedyn gyrrwch y gwaith ataf i: 
twmtrefan@hotmail.co.uk

Rhys Evans 
Bryn Melyn, Treflys, Porthmadog 

 
Gosod ffenestri, drysau a cheginau 
Toi, llorio a phob math o waith saer 

 
Ffôn gartref: (01766) 515 963 

Ffôn lôn: (07867) 634 063

Saer Coed
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NID YW’R CLWB wedi medru 
cyfarfod ers pedwar mis erbyn hyn 
a hoffem anfon ein cofion at ein 
haelodau a’u teuluoedd ac at bawb 
yn yr ardal a thu hwnt. Fodd bynnag, 
rydym wedi cael cyfle i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau sirol a 
drefnwyd drwy gyfrwng technoleg.
 Bu aelodau Ffermwyr Ifanc 
Eryri yn brysur yn recordio côr rhithiol, 
ac ymhlith y rhai sy’n canu mae pedair 
aelod o Glwb Dyffryn Madog sef 
Erin Dwyfor a Lowri Glain Roberts, 
Llystyn Canol a Beca a Nel Dafydd 
Evans, Dolwgan. Diolch iddynt ac 
i Mirain Glyn, Gronw Ifan ac Elin 
Angharad Davies am drefnu’r cyfan 
ar ran y sir. Gellir gwrando ar y gân 
‘Gorwedd Gyda’i Nerth’ a gweld nifer 
o wynebau cyfarwydd ar y fideo sy’n 

MIS ARALL o’r clo wedi hedfan 
heibio!
 Mae hi’n fis Gorffennaf ac i 
ni’r ffermwyr ifanc dim ond un peth 
fyddai ar ein meddyliau, y Sioe Fawr. 
Ond fel y gwyddoch, Sioe Rithiol 
fydd ’na leni a da gwybod ein bod ni’r 
Cymry yn torri tir newydd unwaith eto 
wrth gynnal digwyddiadau o’r fath ar-
lein. 
 Er na fydd cystadlaethau megis 
torri coed byw a thynnu rhaff dwi’n 
siŵr y bydd gwledd yn ein disgwyl a 
ffermwyr profiadol a dibrofiad Cymru 
yn medru arddangos ffrwyth eu llafur 
i’r genedl yr un fath.
 Mi soniais yng ngholofn y 
clwb fis diwethaf am ymgais mudiad 
y ffermwyr ifanc yn Eryri i seiclo, 
cerdded neu redeg i ddinasoedd y 
gwledydd y byddai Cymru wedi 
chwarae yn eu herbyn yn yr Ewros 
yr haf yma. Wel dwi’n falch iawn 
o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i 
chwalu ein targed wrth i ni lwyddo i 
seiclo, beicio, cerdded a hyd yn oed 
rwyfo, ymhell dros ein targed o 5,000 
o filltiroedd.
 Diolch o galon i’r rheiny 
ohonoch sydd wedi cyfrannu’n barod, 
ond mae’r cyfle’n dal yno – rydym 
yn casglu arian at gronfeydd DPJ 
(cefnogaeth i ffermwyr o ran iechyd 
meddwl), ac i’r mudiad yma yn Eryri. 
Gwerthfawrogir pob ceiniog gan fod 
sefyllfa ariannol y ddwy elusen yn 
fregus iawn o ganlyniad i’r pandemig, 
a chan fod y ddwy yn gwneud gwaith 
mor arbennig yn ein hardaloedd 
gwledig ni yma. Diolch.
 Bu i ni swyddogion Ffermwyr 
Ifanc Llangybi gyfarfod dros Zoom 
yn ddiweddar i feddwl sut y gallwn 
eich helpu chi yn ystod y cyfnod 

hwn. Penderfynwyd ein bod hefyd am 
geisio helpu busnesau lleol, sylfaen yr 
economi yn lleol.
 Deallwn hefyd fod cerdded ar 
y stryd fawr yn brofiad anghyfforddus 
unwaith eto ac felly rydym fel 
clwb ar gael i nôl nwyddau i chi o 
wahanol siopau yn y dref neu o dai 
gwneuthurwyr lleol a’u danfon i’ch 
cartref.
 Rydym hefyd yn awyddus 
i hyrwyddo busnesau lleol ac felly 
os oes unrhyw berchennog busnes 
yn darllen ac yn awyddus i gael 
hwb, cysylltwch â ni ac fe allwn roi 
cyhoeddusrwydd i’ch busnes ar ein 
cyfryngau cymdeithasol dros gyfnod y 
Sioe Fawr a’r Eisteddfod Genedlaethol 
i ddathlu cynnyrch lleol ac i geisio 
achub y stryd fawr.
 Pe bai unrhyw beth o’r uchod 

o gymorth i chi, cysylltwch â’r clwb 
dros Facebook neu gyda mi ar fy ebost 
cynwalap@gmail.com.
 A dyna ni, diwedd tymor arall. 
Diolch o galon am eich cefnogaeth dros 
y flwyddyn ddiwethaf, gwerthfawrogir 
pob gair o gefnogaeth. Er i leni fod yn 
flwyddyn heriol i ni aelodau mae wedi 
bod yn flwyddyn heb ei hail wrth i ni 
gael chwip o Eisteddfod a’i hennill 
unwaith eto. Gwisgodd y prif lenor a’r 
prif fardd a’r parti cerdd dant grysau 
Llangybi. Cafwyd llwyddiant hefyd yn 
y Ffair Aeaf ac yng nghystadleuaeth 
siarad cyhoeddus y sir, heb anghofio’r 
cyfle i gymdeithasu mewn nosweithiau 
difyr a gwerthfawr dros ben. 
 Gobeithio gallwn ddod ’nôl at 
ein gilydd ym mis Medi yn gryfach nag 
erioed ac y bydd yr haul yn tywynnu 
ar ben y bryn. Hir oes i Langybi.

cyd-fynd â hi ar dudalen Facebook 
Trefnydd Ffermwyr Ifanc Eryri.
 Gosododd y sir hefyd her rithiol 
Eryri i’r Ewros i aelodau a chyfeillion 
y mudiad sef cerdded, rhedeg neu 
reidio beic (yn ein milltir sgwâr) o 
Swyddfa’r Sir yng Nghaernarfon draw 
i brifddinasoedd y gwledydd oedd i 
fod yn ein herbyn yn rownd gyntaf yr 
Ewros, sef Bern (Y Swistir), Ankara 
(Twrci) a Rhufain (Yr Eidal). Dyma 
gyfanswm o 5,557.1 o filltiroedd! 
Cynhaliwyd y gweithgaredd hwn 
rhwng 12 Mehefin a 12 Gorffennaf – 
dyddiadau’r Ewros.
 Mae’r sir yn casglu arian tuag 
at elusennau The DPJ Foundation a 
Ffermwyr Ifanc Eryri drwy gyfrwng 
y ddau weithgaredd uchod. Byddem 
yn ddiolchgar iawn pe gallech ein 
noddi drwy ddilyn y linc: https://www.
justgiving.com/crowdfunding/cffieryri 
 Llongyfarchiadau i John a 
Margaret Williams, Llywyddion Clwb 
Dyffryn Madog ar ddod yn daid a nain 
unwaith eto, ac i Elen ac Elgan ar 
enedigaeth Owen Elgan, brawd bach 
i Ffion.
 Llongyfarchiadau hefyd 
i aelodau a chyn-aelodau’r clwb 
sydd wedi graddio a llwyddo mewn 
gwahanol gyrsiau.
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Haydn E. Williams Cyf. 
Syrfewyr Adeiladu Siartredig 

 
 

 
Gellidara, Penrhos, PWLLHELI 

Gwynedd  LL53 7HF 
Ceisiadau Cynllunio 
Cynlluniau Adeiladu 

Adroddiadau i Brynwyr Tai 
Gwaith Proffesiynol Cyflawn 

Ymgynghori 
(01758) 614 444  (07881) 641 792 

info@haydnewilliams.com 
www.haydnewilliams.com 

Gwasanaeth Tacsi 
CRICIETH 

 
(01766) 522 726 

Meysydd Awyr 
Gorsafoedd Rheilffordd 

Gwasanaeth Lleol 
UNRHYW BELLTER

Gwasanaethau Angladdau 
PORTHMADOG 

10 Stryd Newydd, Porthmadog 
Rheolwr Swyddfa 

ac Ymgymerwr Angladdau 
Karen Vaughan (01766) 514 333 
karen@porthmadogfunerals.com 

• Capel Gorffwys Preifat 
• Sylw personol 24 awr 

• Cynlluniau angladd ‘Golden Charter’ 
• Cerrig Coffa 

H.O. Davies Cyf. 
Trefnwyr Angladdau Annibynnol 

yn gwasanaethu ardal eang. 
www.porthmadogfunerals.com 

AR DRAWS
7 Plaen fel Lywsi D (6)
8 Diogelu uchel AS (6)
9 Nerth ac egni Nyni (4)
11 Rhondda neu Dyli (3)
12 Pedwar pwys ar ddeg (4)
15 Rhyw iro go wamal (5)
17 D- - - - - - gwawd, eithinen iaith 
Gwynedd (7) Dihareb
19 Merched i’r un rhieni (7)
21 Canfod neu edrych (5)
24 Bonheddwr o radd uchel (4)
27 - - - hindda wedi drycin (3) 
Dihareb
28 Diamau neu siwr ydyw Cris (4)
30 Cyn ddyn yr ychwanegiad (6)
31 ‘Eto mi a ddygaf - - - - - - i ti’ (6) 
Micha 1

I LAWR
1 Blodau neu ferch fach ar goll mewn 
cyffion (4)
2 Caledi a thrallod (4)
3 ‘Seren ddu a - - - - -’ (5) O. M. Edwards
4 Meirioli mae Dad Meri (6)
5 ‘- - - - eu tw liaws tawel’ (4) Eifion 
Wyn
6 Ymarweddiad o Mosgo (4)
9 Yn y lle hwnnw (3)
10 Brecwast priodas i Eth, i Ron (7)
13 Radio Cymru, tua 92.5 yn toddi nef (7)
14 Ann yn troi yn eneth arall (3)
16 Bachgen byr ydyw Gareth (3)
17 - - - heb nos yw gwirionedd (3) 
Dihareb
18 Mintai o bysgod mewn saig (3)
19 ‘- - - o ychydig ffydd’ (3) Mathew
20 Troi’n hylif wrth dwymo (6)
22 Rod yn agor drws arall (3)
23 Lliw pinc a thyfiant caled (5)
25 Dihiryn a dyn hefyd (4)
26 Papur bro o Lŷn (4)
28 Cwmni recordiau gafodd ddathliad 
arbennig yn ddiweddar (4)
29 C- - - air o bob deg a glywi (4) 
Dihareb

Yn ystod y cyfnod pryderus hwn nid 
yw’r Croesair yn cael ei ystyried yn 
gystadleuaeth. Felly gofynnwn yn 
garedig i chi beidio ag anfon eich 
atebion i Dilys mewn ebost na thrwy’r 
post. Rhywbeth i’ch diddori yn unig ydi 
o tra byddwch yn hunan-ynysu.

ATEBION CROESAIR 412
AR DRAWS 3 Alltudiaeth 8 Aswy 
9 Uned Iaith 10 Streic 13 Nia 15 
Cacwn 17 Cenawon 18 Cam 19 Edifaru 
21 Pwdodd 24 Min 27 Ymlaen 30 
Babandod 31 Braw 32 Morladron

I LAWR 1 Cais 2 Cwyr 4 Lleucu 5 Un 
eitem 6 Ieir 7 Epilio 11 Tua 12 Elw 13 
Nwyd
14 Anodd 15 Clem 16 Cain 17 Cau 18 
Cryndod 20 Di daro 22 Wil 23 Oce 25 
Cydio 26 Dail 28 Athro 29 Nawdd
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Ar y trên i Afon-wen!
RHYW ddolen gyswllt o stesion oedd Afon-wen yn ei 
dydd – i drenau o Stesion Paddington drwy Fachynlleth 
a Phorthmadog, ac o Stesion Euston drwy Fangor a 
Chaernarfon. Roedd hi’n fwrlwm yno yn yr haf gyda 
phobol ddiarth yn mynd a dod ar wyliau i’r Bermo, 
Cricieth, Butlins (a agorwyd i ymwelwyr am y tro cyntaf 
yn 1947) a Phwllheli. Roedd trenau’n llusgo 10 i 12 cerbyd 
i’w gweld ar Sadyrnau’r dyddiau hynny. Mor wahanol ydi 
hi heddiw yntê?
 Daeth sawl stesion yn ein hardal i stop o ganlyniad 
i fwyell Beeching yn yr 1960au, ac atgof mewn hen 
luniau du a gwyn ydynt bellach. Rhyfedd meddwl bod 
’na groesfan yn Chwilog ar un adeg a bod pum cerbyd 
yn llawn o ganiau llaeth yn cael eu cludo i Lerpwl yn 
ddyddiol ar y lein a agorodd am y tro cyntaf ar 2 Medi 
1867.
 Ond ’rhoswch eiliad, mae adroddiad Capten Tyler 
ar ran y Bwrdd Masnach (4 Hydref 1866) yn cyfeirio 
at ddefnydd a wnaethpwyd o’r lein cyn hynny! Parti o 
deithwyr pleser o Gaernarfon i’r Bermo, er enghraifft; 
parti o blant yn teithio i wasanaeth bedydd esgob yng 
Nghricieth, neu Syr Watkin Williams-Wynn a’r musus yn 
cael joli bach efo ffrindiau yn enghreifftiau pellach.
 A beth am daith 6 Medi 1866? Taith o gyffiniau 
Porthmadog a Phwllheli i gyfarfod Calfinaidd yng 
Nghaernarfon oedd hon am bris o 3 swllt y pen. Eglurodd 
Mr Jones (oedd yng ngofal y cytundeb gyda chwmni 
Caernarvonshire Railways) drwy lythyr ymlaen llaw nad 
oedd yn fodlon derbyn cyfrifoldeb am y daith gan ei fod 
yn ofni damwain oherwydd gorlwytho. Ond am 7.00 yr 
hwyr ar noson dywyll a stormus, dyma injian y ‘Cardigan’ 
yn dechrau tynnu 20 cerbyd yn ôl tua thref.
 Wrth bwyllo yng nghyffiniau Stesion Bryncir, ar 
bwys y tanc dŵr, llithrodd y trên oddi ar y cledrau ynghyd 
â’r tri cherbyd cyntaf. Bu farw pump o’r teithwyr yn y fan 
a’r lle a bu farw un arall yn ddiweddarach. Derbyniodd 
nifer fân anafiadau. Yn ôl yr ymchwiliad, baw a oedd 
wedi casglu yn nhafod y cledrau oedd yn gyfrifol am y 
drychineb, ond dychmygwch y sioc a’r braw oedd yn 
cerdded y darn yma o Eifionydd y noson honno. Rhyfedd 
meddwl.

Stesion Bryncir ddoe

 Stesion Bryncir heddiw

Llyfrgelloedd Gwynedd

YN YSTOD y cyfnod hwn o gau dros dro mae ein hadnoddau 
ar-lein wedi bod yn amhrisiadwy i’n cwsmeriaid sydd wedi 
bod yn lawrlwytho e-lyfrau ac e-gylchgronau yn rhad ac 
am ddim, a hynny trwy gyfrwng Borrowbox ac RB Digital.
 Ers dechrau’r mis rydym wrthi’n adfer ein 
Gwasanaethau Llyfrgell yn dilyn y cyfnod cloi. Mae 
Llyfrgell Pwllheli yn un sydd wedi ailagor.
 Mae sawl ffordd i archebu llyfrau – trwy ffonio, 
ebostio neu ddefnyddio’r ffurflen archebu ar dudalen 
gwe Llyfrgelloedd Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/
llyfrgell. Byddwn angen eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a 
rhif cerdyn. Os nad ydych yn aelod o lyfrgell yn barod yna 
gallwch ymaelodi ar-lein neu ffonio’r gwasanaeth.
 Bydd modd i chi archebu a chasglu eitemau trwy 
apwyntiad a byddwn yn cysylltu gyda chi pan fydd yr 
eitemau yn barod i’w casglu, a threfnu amser ar gyfer 
gwneud hynny. Ar gyfer y sawl sy’n methu ag ymweld â 
llyfrgell i gasglu llyfrau, am ba bynnag reswm, bydd modd 
archebu llyfrau ar gyfer eu cludo i’r cartref. Os oeddech yn 
derbyn y Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref o’r blaen byddwn 
yn ailgychwyn y gwasanaeth yma ar ei ffurf newydd yn fuan, 
a bydd ein gyrwyr yn cysylltu yn uniongyrchol gyda holl 
ddefnyddwyr y Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ymlaen 
llaw i egluro’r drefn newydd.
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Cofiwch anfon eich newyddion lleol atom erbyn 8 Medi
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POB hapusrwydd a dymuniad da i 
Dave a Mair Hulse, Refail Bach yn 
eu cartref newydd yn Rowen, Dyffryn 
Conwy.
 Y mis diwethaf treuliodd Paul 
Wilson, Abererch Sands gyfnod yn 
Ysbyty Gwynedd. Un arall o’r pentref 
sydd wedi syrthio, a thorri tair asen. 
Dymuniadau gorau iddo ac i bawb 
arall sydd heb fod yn gant y cant.
 Llongyfarchiadau i Sion 
Bryn a’i bartner Ela, Porth y Gwylan, 
Tudweiliog ar enedigaeth merch, sef 
Elsi Fflur Bryn – gorwyres i Alun ac 
Yvonne, Clydfan, Glanerch. Pob hwyl 
ar y magu.
 Dymuniadau gorau i Barbara 
Hiher sydd wedi symud o Merrill, Lon 
Glen Elen i fyw at ymyl ei merch a’i 
theulu yn y Wirral. Pob hapusrwydd i 
chi.
 Cofion at bawb a gobeithio’ch 
bod yn cadw’n iach ac yn saff yn y 
pentref a thu hwnt.

NI FYDD yr oedfaon undebol a 
drefnwyd ar gyfer mis Awst yng 
Nghapel y Porth a Chapel Salem, 
Porthmadog yn cael eu cynnal 
oherwydd yr argyfwng.

CYDYMDEIMLWN ag Ellis Wyn 
Owen a’r teulu, Llecheiddior Ganol yn 
eu profedigaeth o golli ewythr, Dafydd 
Evans, Hendy.

DYMUNIADAU gorau  i  ho l l 
fusnesau’r dref sydd wedi ailagor yn 
ddiweddar i gadw cwmni i siopau’r 
nwyddau hanfodol nad ydyn nhw wedi 
bod ynghau o gwbl. Mae’n braf gweld 
dipyn mwy o fwrlwm ar y Stryd Fawr 
erbyn hyn a gobeithio’n arw y bydd 
pawb fel ei gilydd yn elwa o’r ‘llacio’ 
diweddar.
 A sôn am y Stryd Fawr mae 
lle i ddiolch i bawb a fu ynghlwm â 
chreu’r murlun o’r siopau ar fwyty 
Sŵn y Môr. Clywsom yr hanes mewn 
eitem ar y rhaglen Heno yn ddiweddar 
a medrwch ddarllen mwy am y prosiect 
ar dudalen arall o’r Ffynnon.

 Mae angen llongyfarch y plant 
a fu wrthi’n casglu ac yn lliwio’r cerrig 
a welir ar y pafin ger y fynedfa i Stad 

Ty’n Rhos. Nid yn unig maen nhw’n 
lliwgar a thaclus ac yn werth eu gweld, 
maen nhw hefyd yn cyfleu neges y 
plant eu hunain am obaith at y dyfodol 
gyda’u henfys.
 Llongyfarchiadau i Huw Price, 
Muriau ar ei benodiad yn athro Hanes 
yn Ysgol Plas Mawr, Caerdydd. Dyma 
ei swydd gyntaf, a dymunwn y gorau 
iddo.

DYMUNWN yn dda i Emily Clark, 
Lodge Bryncir ar ddathlu ei phen-
blwydd yn 21 oed ar 7 Gorffennaf, ac 
i’w thad Steve yn 50 ar 14 Gorffennaf.
 Gwnaed cryn ddifrod i nenfwd 
gorllewinol ffermdy Dolwgan Isaf gan 
dân ddydd Mawrth, 7 Gorffennaf. Yn 
ffodus ni anafwyd neb yn y digwyddiad.
 Cydymdeimlwn â’n gohebydd 
lleol Gwen Owen yn ei phrofedigaeth o 
golli ei brawd, Dafydd Evans, Hendy. 
(Gol.)

UNWAITH ETO mae hi’n bleser cael 
llongyfarch Anest Gwenllian, merch 
Mr a Mrs Arwel a Medwen Lloyd 
Edwards, Awelon, 44 Heol Newydd, 
Porthmadog. Cafodd ei derbyn i Ysgol 
Haf Seren a gynhelir yn ystod Awst 
yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen 
(yn rhithiol am eleni, wrth gwrs). 
Mae Anest ar fin cwblhau Blwyddyn 
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12 yn Ysgol Uwchradd Brynrefail, 
Llanrug. Mae ganddi gysylltiad agos 
â Chwmystradllyn gan ei bod yn 
wyres ar ochr ei mam i Mrs Gret 
Evans a’r diweddar Mr William H. 
Evans, Brynweirglodd gynt. Da iawn 
ti, Anest – rwyt ti’n sicr o elwa o’r 
profiad arbennig yma.
 A r  n o d y n  d w y s a c h 
cydymdeimlir yn ddiffuant iawn 
ag Arwel, Medwen, Anest a Rhun 
ar farwolaeth mam Arwel, sef y 
ddiweddar annwyl Mrs Anne Jane 
Edwards (Nancy) a fu farw yng 
Nghartref Plas Newydd, Cricieth, ar 9 
Mehefin yn 87 mlwydd oed. Yr ydym 
yn meddwl amdanoch fel teulu yn eich 
colled a’ch hiraeth am fam, mam-yng-
nghyfraith a nain gariadus a oedd mor 
annwyl yn eich golwg.
 Anfonir cofion cynnes at Mrs 
Gwenda Griffith, priod Mr Edward 
Griffith, Ynys Wen sydd bellach 
wedi ymgartrefu yng Nghartref Bryn 
Blodau, Llan Ffestiniog ers dwy 
flynedd. Yn anffodus bu’n rhaid i 
Gwenda dreulio cyfnod yn Ysbyty 
Gwynedd, Bangor yn ystod y mis ond 
da yw deall ei bod hi wedi gwella’n 
foddhaol erbyn hyn. Pob dymuniad da 
iti, Gwenda. Da yw deall hefyd efallai 
y bydd modd i deuluoedd ymweld â’u 
hanwyliaid cyn bo hir wedi wythnosau 
lawer o wahardd hynny o ganlyniad i 
effeithiau’r haint.
 Gyda gofid a thristwch y 
derbyniwyd y newydd am farwolaeth 
Mr Owen John Jones, Coed Mawr, 
Stad Pengwern, Efailnewydd (Goetre, 
Efailnewydd gynt), a fu’n ffermio 
Tyddyn Mawr, Cwmystradllyn am 
flynyddoedd lawer. Bu farw’n dawel 
yn ei gartref yng nghwmni ei deulu 
ar 5 Gorffennaf yn 91 oed. Cofir 
amdano fel amaethwr diwyd a garai 
ddilyn ‘crefft gyntaf dynol ryw’. 
Yn ŵr a garai’r encilion, hyfryd 
bob amser fyddai taro arno ar lôn 
y Cwm a chael sgwrs ddifyr yn ei 
gwmni. Cydymdeimlir yn ddwys ac 
yn ddiffuant iawn â’i briod, Elizabeth; 
ei fab, Tomos a Helen, ei ferch-yng-
nghyfraith; yr wyrion Elin a Wil, a’r 
teulu oll yn eu colled a’u hiraeth am 
un a oedd mor annwyl ganddynt.

LLONGYFARCHIADAU i Mrs Mair 
Price, Gwag y Noe ar ddathlu ei phen-
blwydd yn 90 oed ganol mis Mehefin. 
Gobeithio i chi fwynhau eich hun er 
gwaetha’r cyfyngiadau.
 Anfonwn ein cofion cynnes 
hefyd at Mrs Megan Griffith, Gwynfryn 
a ddathlodd ei phen-blwydd yn 96 oed 
ddechrau’r mis hwn.
 Dae th  Bryn  a  Be than , 
Annedd Wen yn daid a nain am y 
tro cyntaf. Ganwyd merch fach, Elsi 
Fflur Bryn, i Sion a’i gymar Ela 
ym Mhorth y Gwylan, Tudweiliog. 

Llongyfarchiadau i chi i gyd fel teulu. 
Croeso hefyd i Anni Llyr, merch fach 
a aned i Rebecca a Llyr yn Nefyn a 
wyres i Roger Owen, 4 Groesffordd. 
Hwyl ar y magu.
 Dymunwn yn dda i Marian 
Jones, Hafod ar ei hymddeoliad o 
Lyfrgell Cricieth.
 Pedwar o ddisgyblion oedd 
yn gadael Ysgol Chwilog ac yn 
trosglwyddo i Ysgol Glan y Môr eleni. 
Fel arfer bydd parti hel atgofion am 
gyfnod y disgyblion yn yr ysgol yn 
cael ei gynnal yn y Neuadd Goffa. Nid 
felly eleni ond er hynny cafodd yr hen 
blant ‘send-off’ bach teilwng a daeth 
rhieni, rhai o’r Llywodraethwyr a 
charedigion yr ysgol i’w cyfarch wrth 
iddynt ymadael. Pob dymuniad da i 
Alannah Thomas, Nel Rogers, Euros 
Evans a Lilly Dawes.

DYMUNWN ymddeoliad hapus i Mrs 
Pat Tims, Golden Gates a fu’n gweithio 
yn Tesco am rai blynyddoedd.
 Llongyfarchiadau i Kristina 
Payne, Tyn y Ffynnon ar ddathlu pen-
blwydd arbennig yn ddiweddar.
 Os oes gennych newyddion 
i’w rhoi yn y Ffynnon, cysylltwch ag 
Eluned ar 530 743.

LLONGYFARCHIADAU a phob 
dymuniad da i Richard, Llwyn Mafon 
Uchaf ar ddathlu pen-blwydd arbennig 
y mis yma.
 Llongyfarchiadau i Elliw, 
Llwyn Mafon Isaf ar ennill gradd 
Dosbarth 2:1 mewn astudiaeth 
plentyndod cynnar ac ieuenctid ym 
Mhrifysgol Bangor. Ymlaen â hi 
i’w phennod nesaf sef cwrs nyrsio 
am ddwy flynedd ym Mangor. Pob 
dymuniad da i ti Elliw.
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 Y Ganolfan Gymdeithasol: 
Cydymdeimlir yn ddiffuant iawn 
gyda Mrs Gwen Owen, Hafod, Cwm 
Pennant, Trysorydd y Pwyllgor 
Rheoli, ar farwolaeth ei brawd sef 
Mr Dafydd Evans, Hendy, Ynys a 
fu farw ar 4 Gorffennaf. Rydym yn 
meddwl amdanoch fel teulu yn eich 
profedigaeth.

LLONGYFARCHIADAU i Ann 
Lewis, Coedcaegwyn ar ddod yn hen 
nain. Ganwyd merch, Elsi, i’w wyres 
Ela Fflur a Sion Bryn, Porth y Gwylan, 
Tudweiliog. Llongyfarchiadau hefyd 
i Richard Lewis, Geufron ar ddod yn 
hen daid.
 Llongyfarchwn hefyd Gwawr 
Jones, Gwelfor ar ddod yn nain 
unwaith eto. Ganwyd mab, Cynan 
Ifan Glyn, i Rhian ac Iwan yng 
Nghaernarfon.
 Croeso mawr i Ifan ac Amy 
i’w cartref newydd yma yn Hen 
Ysgoldy. Gobeithio y byddant yn 
hapus yn ein plith.
 Llongyfarchiadau i Rhodri 
Sion Jones, Tŷ Capel, Pencoed ar 
ennill gradd BA Anrhydedd 2:1 mewn 
Landscape Architecture o Brifysgol 
Greenwich yn Llundain.

Cig Oen Cymru
Seigiau gorau ein gwerin – a dewis
        Digon da i frenin,
    Oen Cymru’n fenyn ar fin
    Yw’r cig ar gyfer cegin.
  Myrddin ap Dafydd

DDARU CHI gadw’n driw i’r Rheol 
Pum Milltir? Nid dyma’r tro cyntaf 
i’r rheol hon fodoli. ‘Ym 1664 cafodd 

deddf y pum milltir ei phasio gan y 
Senedd. Deddf ydoedd i wahardd i 
unrhyw weinidog bregethu yn unman 
o fewn pum milltir i’r lle y bu’n 
pregethu ynddo o’r blaen, neu o 
fewn y pellter hwnnw i unrhyw 
fwrdeistref.’ (Cipdrem ar gamau twf 
cynnar Methodistiaeth ym Mrynengan 
adeg dathlu Dau Can Mlwyddiant 
gan y Parch. W. J. Thomas.) Ys gwn 
i oeddynt yn cael eu talu fesul milltir 
yr adeg honno?
 Y nain ddiweddaraf yn y 
pentra yw Mrs Erika Jones, Erw, 42 
Caerffynnon. Ganwyd wyres fach, 
Ani Llyr, i’w merch Becca a’i phartner 
Llyr yn Nefyn. Dymuniadau gorau ac 
iechyd iddynt.
 Llongyfarchiadau hefyd i 
Emyr a Marian Evans, Ty’n Giât ar 
fod yn daid a nain unwaith yn rhagor. 
Ganwyd merch fach, Eluned Haf, i 
Tudur a Ffion Haf yng Nghaernarfon, 
chwaer fach i Cynan. Pob dymuniad 
da iddynt hwythau.
 Llongyfarchiadau i rai o 
gyn-ddisgyblion yr ysgol sydd wedi 
llwyddo yn eu harholiadau gradd mewn 
gwahanol brifysgolion sef Elan Parry, 
Trefan – Y Gyfraith yn Aberystwyth; 
Ana Thomas, Clydfan – Addysg 
ym Mangor; Enlli Shakespeare, 13 
Caerffynnon – Durham; Fraser Rose, 
Islwyn – Motorsport Management and 
Logistics yn Lancaster. Dymuniadau 
gorau iddynt yn eu gwahanol feysydd.
 Er bod rhai plant yn ôl yn yr 
ysgol ar wahanol amseroedd mae’r 
distawrwydd sydd yn bodoli yn y cae 
chwarae yn llethol, ac yng ngeiriau 
Morris Evans, Ty’n Ddôl gynt: ‘Pwy a 
wad mor amhrisiadwy / Yw sŵn plant 
i swyno plwy.’

LLONGYFARCHIADAU i Wiliam 
Ifan, Cae Hetar ar dderbyn gradd BSc 
mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol 
Aberystwyth. Da iawn chdi Wil, a 
dymuniadau gorau i’r dyfodol.
 Llongyfarchiadau hefyd i 

Hefin a Nesta, Nantcyll Uchaf ar ddod 
yn daid a nain unwaith eto. Ganed 
mab, Alffi Bryn i Bryn a Hannah ar 
3 Gorffennaf – brawd bach i Tomos, 
Morgan, Deio a Lili. Llongyfarchiadau 
i chi gyd fel teulu.
 Mae Alun Elias, Hendre 
Cennin wedi treulio cyfnod yn Ysbyty 
Christies, Manceinion yn ddiweddar. 
Anfonwn ein cofion atat Alun, a mawr 
obeithio y cei ddod adref yn fuan.
 Gyda gwarchae’r Cofid yn 
amharu ar sawl agwedd o fywyd 
cymdeithasol, penderfynodd Clybiau 
Ffermwyr Ifanc Eryri greu côr rhithiol. 
Y bwriad oedd cysylltu aelodau mewn 
ffordd amgen, a chodi ysbryd yn 
yr un modd. Braf oedd gweld sawl 
wyneb cyfarwydd yn cymryd rhan yn 
cynrychioli clybiau gwahanol o fewn y 
Sir. Un o’r wynebau hynny oedd Catrin 
Lois, Cwmbran. Ymhen ychydig 
fisoedd bydd Catrin yn cychwyn ar 
gwrs yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Bangor. Gan fod peth ansicrwydd 
ynghylch y modd yr addysgir myfyrwyr 
fis Medi, gofynnwyd i Catrin gymryd 
rhan ar raglen Y Byd yn ei Le i drafod 
ei dyheadau a’i phryderon ynghylch 
y cyfnod newydd, gwahanol iawn 
yma sy’n wynebu myfyrwyr. Da iawn 
chdi Catrin am fod mor weithgar, a 
dymuniadau gorau i’r dyfodol.
 Dymuniadau gorau hefyd i 
holl blant a phobl ifanc yr ardal sydd 
naill ai’n symud ysgol, mynd i goleg 
trydyddol, prifysgol neu i fyd gwaith. 
Pob lwc a hapusrwydd i chi bob un.

DYMUNWN y gorau i Gwilym a 
Jean, Plas Isaf yn eu cartref newydd 
ym Mhlas Bach, Bro Gwystl, Y Ffôr. 
Fydd y ddau ddim yn ddiarth yn y 
Llwyn mae hynny’n sicir. Bydd croeso 
mawr hefyd i Ifan, Alaw, Magi, Orig, 
Glain ac Enid atom i’w cartref newydd 
pan fydd y gwaith adnewyddu wedi 
ei orffen.
 Llongyfarchiadau mawr i 
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bobl ifanc yr ardal ar eu llwyddiant 
yn cwblhau cyrsiau mewn gwahanol 
golegau yn ddiweddar. Mae Guto 
Cefn Pentre a Gwern ’Sgubor Fawr 
wedi graddio o Goleg Caerdydd – 
Guto mewn Chwaraeon a Gwern 
mewn Daearyddiaeth. Dymunwn yn 
dda i Gwern ar ei swydd newydd yng 
Nghyngor Gwynedd ac ar ei gwrs 
M.A.sy’n gysylltiedig â’r swydd.
Llongyfarchiadau hefyd i Rhys 
Tyddyn Cestyll ar ei lwyddiant gyda 
rhagoriaeth yn yr arholiadau HNC 
mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol 
Bangor.
 Dymunwn yn dda i Elain, 
Llwyndyrus Ffarm yn ei swydd 
newydd yn athrawes Gymraeg yn 
Ysgol Syr Huw Owen, Caernarfon.
 Gwel lhad  buan  yw e in 
dymuniad i Paul Roberts, Chalet 
Tyddyn Felin ar ôl triniaeth ar ei galon 
yn Ysbyty Glan Clwyd.
 Mae’r  gwaith o baratoi 
mynedfa i’r parc solar wedi’i gwblhau 
ger Fferm Llwyndyrus ac edrychwn 
ymlaen at weld y datblygiadau dros y 
misoedd nesaf.
 Yn ystod y cyfnod clo mae’r 
Parch. Aled Davies wedi sicrhau ein 
bod yn derbyn oedfa bob bore Sul a 
chyfarfod Cymdeithas bob nos Iau 
trwy’r cyfrwng Zoom. Yn ogystal 
mae’r plant wedi mwynhau gwersi 
Ysgol Sul rhithiol bob bore Sul. Mae’r 
oedfaon a’r dosbarthiadau wedi bod 
yn bleser ac yn fendith fawr i ni gyd. 
Os am ymuno ewch i safle’r Ofalaeth 
ar Facebook am gyfarwyddiadau sut i 
ymuno â’r cyfarfodydd. Croeso cynnes 
i bawb.
 Mae Megan Roberts, Penfras 
Isaf gynt yn Ysbyty Bryn Beryl yn 
dilyn cyfnod o anhwylder. Rydym yn 
falch o glywed ei bod yn gwella.

LLONGYFARCHIADAU i Lisa 
Evans, Ty’n-y-Maes ar ennill gradd 
Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith ym 
Mhrifysgol Bangor.

 Llongyfarchiadau i Mrs Nancy 
Griffith, 1 Tregarn ar ddathlu ei phen-
blwydd yn 90 oed. Daeth nifer da o 
flaen y tŷ i ddymuno’n dda a chanu 
iddi i gyfeiliant Peredur, Llecyn ar ei 
drwmped.

 Dymunwn adferiad buan i 
Tudor Rogers, Cilyradwy a fu dan 
lawdriniaeth yn Ysbyty Wrecsam.

BRAF bob amser yw cael llongyfarch 
ieuenctid y pentref ar eu hamryfal 
lwyddiannau. Y mis hwn cawn gyfle i 
longyfarch dau fachgen ifanc lleol ar 
eu llwyddiannau addysgol arbennig a 
hynny mewn cyfnod hynod o heriol.
 Llongyfarchiadau mawr i 
Guto Gwenallt, Ffynnon Beuno ar 
ennill gradd Dosbarth Cyntaf mewn 
Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg 
Gorfforol Ddwyieithog o Brifysgol 
Caerdydd. Da iawn, Guto a phob lwc 
iti yn dy swydd newydd fel Hyfforddai 
Proffesiynol Iechyd, Diogelwch a Lles 
o dan nawdd Cyngor Gwynedd.
 Llongyfarchiadau mawr hefyd 
i Sion Guto, 2 Rhesdai Glanmorfa ar 
ennill gradd 2:1 mewn Cymdeithaseg 
a Pholisi Cymdeithasol o Brifysgol 
Bangor. Da iawn, Sion a phob lwc i 
tithau i’r dyfodol.
 Llongyfarchiadau calonnog i 
Mrs Gwenno Emlyn Huws, Ffynnon 
Beuno ar ddathlu pen-blwydd arbennig 
ar 17 Mehefin. Pen-blwydd hapus iti 
Gwenno, a llawer dedwydd dro.
 Braf iawn hefyd yw cael 
adrodd bod Lily Rose, merch fach 

Lee a Margaret Ellis, Cricieth (gynt o 
8 Rhesdai Bryncir, Penmorfa) bellach 
wedi cael dod adref o Ysbyty Alder 
Hey yn Lerpwl. Yn fuan wedi iddi 
gael ei geni yn Ysbyty Gwynedd 
Bangor bu’n rhaid i Lily Rose dderbyn 
triniaeth lawfeddygol ddwys a threulio 
cryn dipyn o amser yn Lerpwl. Mae’r 
teulu mor falch ei bod hi wedi gwella 
yn ddigon da i gael dod adref erbyn 
hyn, a’i chwaer fawr Freya wedi 
gwirioni ar gael ei chwmni. Pob 
dymuniad da ichi fel teulu a chofion 
cynnes atoch o’r pentref.

MAE’R ddwy wylan sydd wedi nythu 
wrth gorn simdde Pennant, 5 Tre’r 
Ddol wedi ennyn diddordeb mawr gan 
y pentrefwyr. Erbyn hyn mae ’na ddau 
gyw ac mae’r rhieni’n brysur yn eu 
bwydo. Wrth gerdded heibio ac edrych 
i fyny, peidiwch â bwyta dim yn eich 
llaw neu mi fydd wedi ei ddwyn – a 
chadwch lygaid barcud ar gig sydd ar 
y barbeciw neu mi fydd hwnnw wedi 
diflannu hefyd!

WEL dyma ni eto – mis arall wedi 
mynd heibio, ond braf ydi medru 
dweud fod y clo mawr yn dechrau 
datgloi yn ofalus. Gofal piau hi rwan 
nad ydi pethau’n mynd o chwith 
a’n bod ni’n mynd yn ddidaro ac yn 
anghofio’r argymhellion i gadw pellter 
cymdeithasol, golchi’n dwylo’n gyson 
ac yn y blaen. Pwyll piau hi o hyd.
 Croeso i Carwyn sydd wedi 
mudo o’r Ffôr i Fron Olau. Gobeithio 
dy fod yn setlo yn dy gartref newydd.
 Tybed oes ganddoch chi 
ddiddordeb mewn hanes lleol? Dyma’i 
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chi un pwt bach yn dilyn holi diweddar 
gan un o drigolion Rhosfawr. Gyferbyn 
â Thŷ Newydd mae lôn yn arwain i 
Prysgol, Cil Llidiart a Hendre Feinws. 
Roedd rhes fach o dai yn ngheg y 
lôn. Y cyfan sydd yno heddiw ydi 
olion wedi eu gorchuddio ag eiddew 
a thyfiant gwyllt. Oes rhywun yn 
gwybod mwy am y tai hyn? Gelwid 
hwy o bosib yn Tai Newyddion neu Tai 
Price. Byddai’n ddifyr cael gwybod 
mwy amdanynt.
 Cofiwch gysylltu ar rhian.
jones498@btinternet.com neu 01766 
810196 os oes gennych newyddion 
am unrhyw beth sydd wedi digwydd 
yn ystod y mis, neu wybodaeth am y 
paragraff uchod. Diolch.

ANFONWN ein cofion cynnes at Mrs 
Myfanwy Roberts, Ysgubor Muriau 
Bach sydd erbyn hyn wedi symud 
i Gartref Plas Gwyn, Pentrefelin ar 
ôl bod yn Ysbyty Eryri, Caernarfon 
ers mis Ionawr. Da gennym ddeall ei 
bod yn ymgartrefu ym Mhlas Gwyn a 
dymunwn ben-blwydd hapus iddi yn 
93 oed ar 22 Gorffennaf.
 Llongyfarchiadau mawr i’r 
efeilliaid Tomos a Harri Moncrieffe, 
Tŷ Capel ar eu llwyddiant ym 
Mhrifysgol Bangor. Enillodd Tomos 
radd anrhydedd Dosbarth Cyntaf 
mewn Swoleg a bydd yn mynd i 
Gaeredin i wneud Ymchwil Meistr 
mewn Palaeontoleg. Enillodd Harri 
radd anrhydedd Dosbarth Cyntaf 
mewn Eigioneg Daearegol a bydd ef 
yn dychwelyd i Fangor i wneud gradd 
Meistr mewn Gwyddor Môr (Marine 
Geoscience). Pob dymuniad da i’r 
ddau yn y dyfodol.

LLONGYFARCHIADAU i Mrs 
Euronwy Jones,  Isfryn,  Cae’r 
Gromlech ar enedigaeth Jac Wyn, 
gor-ŵyr yn Llanengan. Hefyd ganwyd 
mab, Owain Emyr i Huw Ynyr a Lois 
Pritchard, Arddol, brawd gwerthfawr 
i Nedw. Pob bendith ar y magu.
 Llongyfarchiadau hefyd i Elan 
Wyn Jones, Dolwar ar raddio gydag 
anrhydedd Dosbarth Cyntaf Meistr 
mewn Fferylliaeth yn Mhrifysgol 
Caerdydd, ac i Non Mererid Jones, 
Madryn ar raddio gyda Dosbarth 
Cyntaf mewn Seicoleg o Brifysgol 
Bangor, ac i Alun Jones Williams, 
Sycharth ar raddio mewn Cymraeg o 
Brifysgol Aberystwyth. Dymuniadau 
gorau i’r tri ohonoch i’r dyfodol pa 
bynnag yrfa y dewiswch ei dilyn.
 Yng nghartref gofal Bryn 
Meddyg, Llanaelhaearn bu farw Mrs 
Lottie Ogwen Thomas (Canle gynt). 
Cyn i afiechyd ei chaethiwo bu’n aelod 
ffyddlon yng nghapel Ebeneser gan 
gefnogi holl weithgareddau’r eglwys, 
a bu’n chwithdod ei cholli o’r Clwb 
Gwau ers ei ffurfio a lle y cyfrannodd 
eitemau ar gyfer babanod newydd 
anedig Ysbyty Gwynedd. Roedd hefyd 
yn aelod triw o Glwb yr Henoed ac yn 
mwynhau’r gwmnïaeth yno.
 Ers  e i  ph len tyndod bu 
cerddoriaeth yn rhan bwysig iawn 
o’i bywyd. Roedd yn ferch i William 
John Hughes – codwr canu yng 
Ngyrn Goch – a Jane Jones (Llinos 
yr Eifl), a bu Lottie ei hun yn enillydd 
cenedlaethol yn ogystal ag yn 
Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. 
Bu’n cadw cyngherddau ar draws 
Cymru gyda’r diweddar Elwyn ac 
Arthur Jones, Llanaelhaearn; Huw 
Roberts, Fron, Pentreuchaf, a Gwilym 
Griffith, Llwyndyrus, gyda’r diweddar 
Olwen Williams, Nefyn a Davy 
Jones, Llanfairfechan yn cyfeilio 
iddynt. Hyfforddodd hithau yn ei thro 
liaws o ddisgyblion a fu’n enillwyr 
cenedlaethol.

 Treuliodd ei gyrfa fel nyrs yn 
ysbytai Bangor a Bryn Beryl a bu’n 
helpu yn y Gwystl ac yn gwrando ar y 
plant yn darllen yn Ysgol Bro Plenydd. 
Chwith meddwl ei bod wedi’n gadael, 
ac anfonwn ein cydymdeimlad at ei 
theulu a’i llu cyfeillion.
 Yn ddiweddar treuliodd 
Hywel Williams, Awelfryn, Cae’r 
Gromlech a Mrs Eluned Roberts, 
Minallt, Cae’r Gromlech gyfnodau 
yn Ysbyty Gwynedd, ac ar hyn o bryd 
mae Miss Megan Roberts, Cilcain, 
Lôn Tŷ’r Gof yn Ysbyty Bryn Beryl. 
Gobeithio y byddwch eich tri yn 
cryfhau ac yn teimlo’n well yn fuan.

TRIST IAWN oedd clywed am 
farwolaeth Dafydd Evans ar 4 
Gorffennaf, Dafydd Hendy fel yr oedd 
pawb yn ei adnabod. Cydymdeimlwn 
yn ddwys â Mrs Bet Evans a’r teulu oll 
yn eu profedigaeth lem. Ceir teyrnged 
iddo yn y rhifyn hwn.

Cysylltwch â Sarah (07779) 789 541 
ebost: sarahehughes66@gmail.com

GWNÏO BOB MATH 
CHWILOG LL53 6PS 

Pob mathau o waith gwnïo 
• Addasiadau  
• Trwsio dillad 
• Llenni 
• Bleindiau 
• Clustogau 
• Dodrefn meddal 
• Carafannau 
• Cadeiriau 
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Ystum ddistaw

GYDA phrotestiadau ‘Black Lives Matter’ wedi bod mor amlwg yn ystod yr 
wythnosau diwethaf, fe’m hatgoffwyd am brotest dau athletwr croenddu o 
America, Tommie Smith a John Carlos, o blaid cydraddoldeb a hawliau sifil i 
bobl croenddu yng Ngemau Olympaidd 1968 yn Ninas Mecsico. Yr hyn sy’n 
arwyddocaol oedd i ddyn gwyn o Awstralia chwarae rhan mor allweddol yn ei 
llwyddiant.
 Seremoni cyflwyno medalau’r ras 200 metr oedd yr achlysur, ras a 
enillwyd gan Smith mewn amser o 19.83 eiliad, record byd, gyda’r fedal efydd 
i Carlos. Yn ail oedd Peter Norman.

 Wrth i  anthem America 
atseinio, safai Smith a Carlos â’u 
pennau wedi’u gwyro, yn droednoeth 
mewn sanau duon, ac un fraich yr un 
yn yr awyr a maneg ddu am y dwrn 
dyrchafedig.
 Roeddynt wedi ymddiried yn 
Norman ymlaen llaw. Safai ef ar flaen y 
podiwm yn dalsyth a diwyro, yn gwisgo 
bathodyn yr ‘Olympic Project for 
Human Rights’, mudiad a wrthwynebai 
hiliaeth mewn chwaraeon. I Norman 
y mae’r diolch fod Smith wedi codi 
dwrn ei law dde a Carlos y chwith. 
Roedd Carlos wedi anghofio’i fenyg. 
Norman awgrymodd iddyn nhw wisgo 
un faneg yr un. Diau fod hyn wedi 
dyfnhau arwyddocâd ac effeithiolrwydd 
y brotest. Er i’w gefnogaeth i brotest yr 
Americanwyr roi i Norman ei le mewn 
hanes, peidied neb ag anghofio mai ei 
amser o 20.06 eiliad yn y ras honno 
yw’r cyflymaf gan Awstraliad hyd 
heddiw.
 Y gred yw i Smith a Carlos gael 
eu hanfon adref am hyn, ond y gwir oedd 
eu bod eisoes wedi bwriadu gwneud 
hyn cyn y ras. Er y gofynnwyd iddynt 
ddychwelyd eu medalau, gwrthod 
wnaeth y ddau.
 Ni chafodd Norman faddeuant 
am ei safiad. Bu’n rhaid disgwyl tan 
2012 cyn y cafodd ymddiheuriad 
swyddogol gan lywodraeth Awstralia 
am y modd y cafodd ei drin, gan 
gynnwys cael ei anwybyddu adeg 
Sydney 2000. Aeth i’w fedd heb gael 
gwybod hyn. Dau o’r rhai a gariodd 
ei arch yn ei angladd yn 2006 oedd 
Smith a Carlos, yn arwydd o’r parch 
a’r cyfeillgarwch oes rhyngddynt.
 F l w y d d y n  c y n  e i  f a r w 
cymerodd Norman ran flaenllaw yn y 
seremoni ym Mhrifysgol Talaith San 
Jose i ddadorchuddio’r gofeb ‘Victory 
Salute’ i gofio’r brotest. Dim ond y 
ddau Americanwr sydd i’w gweld yn y 
gofeb. Dymuniad Norman oedd gadael 
safle enillydd y fedal arian yn wag fel 
y gallai eraill sefyll yno ac uniaethu â’r 
frwydr am gyfiawnder a chydraddoldeb.
 Yn ei hunangofiant, Silent 
Gesture (2007), pwysleisia Smith 
bwysigrwydd defnyddio’r seremoni 
i fynnu cyfiawnder mewn cyfnod o 
dyndra hiliol. Cafodd ei syfrdanu gan 
y croeso a gafodd pan ddychwelodd i 
America, ond dywed hefyd fod llawer 
o Americanwyr hŷn yn flin efo’r ddau 
ohonynt am ddwyn gwarth ar y wlad.
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