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Lynda yn codi arian at achos da
Mae cyfyngiadau Covid 19 wedi

rhwystro llawer rhag trefnu unrhyw
ddigwyddiadau ond nid felly ein cynghorydd
lleol, Linda Morgan! Mae hi wedi brwydro yn
ddewr yn erbyn canser ers rhai blynyddoedd
ac mae ganddi brofiad personol o effeithiau'r
salwch felly, trefnodd Linda dê prynhawn yn
y Lawnt i godi arian dros ‘Ymchwil Canser y
Fron’ yn ystod mis Gorffennaf. Codwyd swm
sylweddol at achos teilwng iawn –
llongyfarchiadau Linda!

Cnau Castan ar Garlam

Blwyddyn gneuog.....blwyddyn leuog ?
......Colofn Rhys Gwynn ar dud. 15

Llongyfarchiadau mawr iawn i Arfon Hughes, Cadeirydd Cymdeithas y
Dydd ar dderbyn y wisg las yng ngorsedd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Mae’n derbyn yr anrhydedd o ganlyniad i’w waith yn ei gymuned leol, ac mae ystod ei waith
yn cynnwys sefydlu noson y Fari Lwyd yn Ninas Mawddwy, arwain ymgyrchoedd tacluso yn
y pentref a llywio gweithgareddau cymunedol cwmni Nod Glas i enw dim ond rhai. Wrth
gwrs, mae ein diolch ni yma iddo am ei waith fel Cadeirydd ar y papur hwn. Edrychwn
ymlaen at dy weld yn dy wisg ysblennydd yn fuan iawn!

Yr Hen
Ddolgellau
a'r
Gorllewin
Gwyllt

Gwisg Las i'n
Cadeirydd
Disglair
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MANYLION CYSWLLT:

golygydd@llygadydydd.cymru
01650 531237

www.llygadydydd.cymru
GOLYGYDDION A SWYDDOGION:
Cadeirydd Cymdeithas y Dydd:
Arfon Hughes
Ysgrifennydd: Buddug Hughes
Trysorydd: Elfed ap Gomer

Golygydd y Rhifyn: Gwawr Davalan
Prawfddarllenydd: Rhian Price
Cysodydd: Karen Glyn Goswell

Dyddiad ar gyfer derbyn deunydd i’r
Rhifyn nesaf:

Tachwedd 2, 5yh
Gwerthir y papur gan y canlynol:
• Siop y Cymro
• Eurospar
• Cwt Gwyn
• Garej Mallwyd
• Awen Meirion

Lluniau: Rhaid i ffotograffau fod o
ansawdd uchel (jpg >=300 dpi), a’u
derbyn drwy e-bost. Rhaid i chi gael
caniatâd rhieni i enwi plant sy'n
ymddangos mewn lluniau.
Rhaid cael caniatâd y ffotograffydd!

Dylid rhoi enw a chyfeiriad, rhif ffôn a
chyfeiriad e-bost ar bob cyfraniad at
gynnwys Llygad y Dydd. Cedwir yr hawl
i olygu cyfraniadau. Mae croeso i
Newyddion, Teyrngedau, Gohebiaeth,
Cyfarchion, dyddiadau i’r Dyddiadur,
Cyhoeddiadau a Hysbysebion.

Manylion Tanysgrifio ar ein gwefan,
neu cysylltwch!

TELERAU HYSBYSEBU
Maint Du a Gwyn Lliw
1/16 tud £10 £15
1/8 tud £15 £25
1/4 tud £30 £40
1/2 tud £60 £80

Hysbysebu am flwyddyn: 2 fis am ddim

Cyfarchion: £5

E-bost ar gyfer hysbysebion:
hysbyseb@llygadydydd.cymru

Cymdeithas y Dydd sydd wedi
cynhyrchu'r papur hwn ac sy'n
cymryd cyfrifoldeb amdano. Criw o
wirfoddolwyr o ddalgylch y papur
sydd wedi ffurfio Cymdeithas y Dydd.

Croesewir aelodau newydd!
Nid yw'r golygyddion o
angenrheidrwyrdd yn cytuno ag
unrhyw farn a fynegir yn y rhifyn.

Gair o'r Gadair

Diwrnod Shwmae Su’mae

Ariennir
yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Mae’r mis yma yn gyfle i ni gyd ddathlu’r Gymraeg. Mae Diwrnod
Shwmae Su’mae yn digwydd ar y 15fed o Hydref ac yn gyfle i ni gael

hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y
maes chwarae a gyda’ch ffrindiau, ar-lein neu wyneb yn wyneb! Diwrnod i annog
siaradwyr Cymraeg o BOB lefel i ddechrau sgwrs yn Gymraeg gyda ‘Shwmae’ neu
‘Su’mae’, rhowch gynnig arni a dechreuwch sgwrs yn Gymraeg heddiw a drwy gydol y
mis a does dim rhaid i chi aros tan y flwyddyn nesaf! Os ydych yn ddefnyddiwr y
cyfryngau cymdeithasol pam na wnewch chi ‘sgwennu pwt yn y Gymraeg a defnyddio
@ neu # ShwmaeSumae!

Wrth gwrs mae gennym i gyd yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg, ond beth yw ein
hawliau ni? Fel siaradwr Cymraeg yng Nghymru, mae gennych chi hawliau i ddelio â
sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg ac i dderbyn gwasanaethau Cymraeg ganddynt.
Gan gynnwys awdurdodau fel iechyd, llywodraeth leol, colegau ac mae dros 100
ohonynt i gyd a’r holl wybodaeth ar wefan Comisiynydd y Gymraeg. Mae angen i'r
sefydliadau hyn hefyd hybu defnydd o’r Gymraeg, rhoi cyfleoedd i’w staff ddefnyddio’r
iaith, ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi a bod yn atebol i
Gomisiynydd y Gymraeg ac i’r cyhoedd. Mae 285 o sefydliadau cyhoeddus yn
gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg yn hytrach na safonau gan gynnwys Swyddfa’r
Post, cymdeithasau tai, Oxfam, RSPB ac ati. Yn ogystal â hyn, mae busnesau ac
elusennau er nad oes rhaid iddynt ddefnyddio’r Gymraeg yn ôl y gyfraith, yn cael eu
hannog gan y Comisiynydd Iaith i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg yn wirfoddol, ac
mae adran y Comisiynydd Iaith yn rhoi cymorth a chefnogaeth iddyn nhw wneud
hynny. Felly os ydych yn awyddus i sicrhau defnydd o’r Gymraeg i’r dyfodol
dechreuwch bob sgwrs yn Gymraeg, yn enwedig gyda’r rhai sy'n hysbysebu yn y
papur hwn. Hefyd, os ydych yn awyddus i siarad â rhywun ar y ffôn yn Gymraeg,
gallwch gael hyd i bob math o sefydliadau sydd yn cynnig
gwasanaeth Cymraeg – dyma’r wefan: http://cymorth.com

Gallwch ffonio’r rhifau i drafod eich busnes drwy gyfrwng y
Gymraeg. Gallwch droi i’r Saesneg os nad ydych yn deall rhan o’r
sgwrs a gallwch ddefnyddio geiriau Saesneg os fydd hynny’n helpu.

Diwrnod neu fis #ShwmaeSumae hapus i chi gyd!

Croeso i rifyn Hydref. Mae’n bleser gennyf
gyflwyno’r rhifyn hwn fydd gobeithio yn
rhywfaint o gysur tra mae’r pandemig
yma’n cylchdroi o’n cwmpas. Mae ein
dymuniadau gorau i chi gyd yn ystod y
cyfnod yma. Cadwch y ffydd y bydd y cyfnod
anodd yma yn dod i ben rhyw ddydd.

Mae newidiadau yn digwydd o’n cwmpas
o hyd, ac mae enwau lleoedd yn faes rwyf
wedi ymddiddori ynddo ers ambell
flwyddyn bellach ac mae Cymdeithas
Enwau Lleoedd Cymru yn gwneud gwaith
pwysig i dynnu sylw at golli enwau
Cymraeg o’n cymunedau ac i geisio canfod
ffyrdd o atal newidiadau. Ym Mawddwy
mae sawl enw wedi eu newid dros y
blynyddoedd diwethaf gan gynnwys
Camlan yn mynd yn Firecat, Kettle
Cottage a Siskin i enwi dau sydd wedi
disodli rhifau yn unig. A Long Meadow
wedi ei newid o Ddol hir! Ond beth sydd
yn ddiddorol ydi bod yna lawer o enwau
Saesneg wedi bod yn yr ardal ers oes
Fictoria gyda Mawddwy Terrace, Dyfi neu
Dovey Terrace, Brook Terrace wedi eu
datblygu gan stad Buckley. Dadl y
Gymdeithas Enwau yw bod yr enwau

gweledol Saesneg yma yn golygu ein bod
ni’n colli ein hunaniaeth, diwylliant a’n
traddodiadau. Oes gennych chi
enghreifftiau yn eich ymyl chi sydd wedi
eu newid? Cysylltwch â’r Golygydd.
Byddai Cyngor Gwynedd â diddordeb cael
gwybod hefyd.

Mae sawl enghraifft o newidadau mewn
erthyglau a phytiau newyddion yn y
papur y tro yma fel arfer ac wrth i’r
pandemig barhau byddwn i gyd yn gorfod
derbyn bod newidiadau bach neu fawr yn
anorfod. Gobeithio na fydd y newid yn
creu gormod o drafferth i ni, ond mae
clust i’w chael drwy godi’r ffon â siaradwr
Cymraeg gyda’r Samariaid ar 0300
1233011 neu Heddlu Gogledd Cymru
0845 6071001 neu Gyngor ar Bopeth
08444772020.

Un peth sydd yn newid flwyddyn ar ôl
blwyddyn yn ddiwahân yw’r bobl ifanc
sydd yn Gymry Cymraeg yn llenwi
colofnau ein papur yn lluniau ac
adroddiadau am eu campau. Dyna yw’r
newid calonogol i ni gyd ymfalchïo ynddo!
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Fis Tachwedd 2019, aeth Dwyryd, fy
ngŵr, a minnau ar daith i Batagonia.

Roeddem wedi ymweld â’r Wladfa o’r blaen
yn 2012 ond roeddem yn awyddus iawn i
ail-ymweld a hynny am ddau reswm
penodol.

Yn gyntaf, mae yn le mor arbennig a’r croeso a’r
brwdfrydedd yno yn wych – ac yn ail, mae’r rhan fwyaf
o deulu estynedig Dwyryd yn byw yno (o leiaf 17
cyfyrder) ac roeddem eisiau cyfarfod â rhai ohonynt
eto. Y tro hwn, roeddem yn rhan o daith ‘Tra Bo Dau’ a
oedd wedi ei threfnu yn ardderchog gan Teithiau
Tango.

Dyma gefndir y teulu:

Yn 1911, ymfudodd tri brawd o Drawsfynydd sef Evan Robert
(Bob), William (Prysor) ac Owen Williams i Batagonia ar y llong
Orita. Roedd y tri ymysg y criw mawr olaf i fudo i’r Wladfa.
Roeddynt yn frodyr i John Henry Williams, sef taid Dwyryd, a
hefyd i Ellis Williams. Adroddwyd hanes difyr Ellis Williams yn
y llyfr “Adref o Uffern”.

Ymgartrefodd dau frawd yn nwyrain y wlad, yn y “Dyffryn”, ond
penderfynodd Owen groesi’r paith, gyda’i holl eiddo mewn cert
a dynnwyd gan geffylau. Cymerodd y daith (sydd yn dros 300
milltir) 41 diwrnod iddo. Fesul dipyn adeiladodd fwthyn o glai a
gwellt yn Nhrevelin a chwblhawyd y gwaith yn 1920. Rhoddodd
yr enw Glandŵr ar y bwthyn. Ymhen amser priododd wraig o’r
enw Blodwen a magodd y ddau bump o blant sef Geraint,
Glyndwr, Gwynfor, Elis ac Elvira.

Yr aelod cyntaf o’r teulu gwrddon ni wedi cyrraedd Trelew oedd
Vilma Williams. Mae Vilma yn ferch i’r diweddar Geraint a’i
wraig Ena a magwyd hi a’i brawd Nestor ar fferm yn Nhrevelin.
Cymraeg oedd iaith y cartref ond wedi i Vilma a Nestor
ddechrau mynychu’r ysgol leol, buan y dysgodd y ddau siarad
Sbaeneg ac ymhen amser anghofiodd y ddau eu Cymraeg a dod
yn rhan o’r ‘genhedlaeth goll’.

Erbyn hyn mae Vilma yn byw yn Nhrelew ac ym mis Mai 2019,
daeth i Gymru am y tro cyntaf, gyda’i merch Mia a oedd wedi
bod yn ddisgybl yn Ysgol yr Hendre yn y dref. Roedd tua 15 o
blant hŷn yr ysgol ynghyd ag athrawon a rhieni wedi dod i
Gymru, gan dreulio amser yng Nghaerdydd, Llangrannog a
Glan-llyn. Cafodd Dwyryd a minnau gyfle i fod yn eu cwmni pan
oeddynt yng Nglan-llyn, yn ogystal ag ymweld ag Ysgol yr
Hendre, Caernarfon gyda nhw.

Tra yn yfed mate a bwyta “torta negra”, sef cacen ddu (cacen
draddodiadol y Cymry yn y Wladfa) yn ei chartref, cefais gyfle i

holi Vilma am ei hargraffiadau o Gymru ynghyd â’i barn am
sefyllfa’r Gymraeg yn y Wladfa heddiw. Erbyn hyn y mae Vilma
wedi ail-afael yn y Gymraeg.

Sut oeddet ti yn teimlo wrth gyrraedd Cymru am y tro cyntaf?

Doeddwn i ddim yn gallu credu! Cymraeg oedd mam, dad, fy
mrawd a minnau yn siarad ers talwm a dyna oeddwn i unwaith
yn ei gredu, mai iaith “ers talwm” oedd Cymraeg, ond ddim
rŵan. Yn `Steddfod Yr Urdd yng Nghaerdydd roedd Cymraeg i’w
glywed ym mhob man a phlant yn canu, adrodd, dawnsio a
mwynhau. Roedd hyn yn sioc i ni.

Beth sydd yn aros yn y cof?

Mi wnes i fwynhau'r Steddfod yn ofnadwy ac mi faswn i wedi
licio cael mwy o amser yno. Cymraeg drwy’r dydd a dim
Sbaeneg fel yn ein `Steddfod ni!

Profiad arall arbennig oedd gweld Trawsfynydd lle roedd fy hen
daid a nain yn byw ers talwm a chael mynd i’r fynwent i weld eu
bedd. Hefyd, mi wnes i daenu peth o lwch mam (a fu farw yn
2019) yn y fynwent. Bydd y lle yn fy nghalon am byth. Gobeithio
hefyd bod y daith wedi gwneud i Mia sylweddoli a deall mwy
am ei gwreiddiau.

Rydw i yn sobor o falch i mi gael y cyfle i ymweld â Chymru ac
yn gobeithio mynd yno eto yn fuan efo fy ngŵr.

Beth oedd y gwahaniaeth mwyaf rhwng Patagonia a Chymru?

Gweld tir gwyrdd ym mhob man a thai cerrig. Hefyd ffyrdd
troellog - gwahanol iawn i lawer o ffyrdd Patagonia.

Pa ddylanwad gafodd y daith ar y gymdeithas yn Nhrelew?

Roedd mam yn sôn llawer am Gymru na fu hi `erioed yno -
gormod, o bosib. Roedd hyn yn gwneud i mi ddiflasu!

Rwan yn Nhrelew mae pobl yn
dechrau derbyn bod gwerth i’r
Gymraeg. Mae Ysgol yr Hendre yn
gwneud gwaith ardderchog a’r
plant yn cael cyfleodd gwych -
dawnsio, canu, heb sôn am ddysgu
iaith arall fydd yn help i’w dyfodol
wrth barhau gyda’u haddysg a
dechrau gweithio pan fyddant yn
hŷn. Mae cymryd rhan mewn
eisteddfodau a gwasanaethau yn
rhoi hunan hyder a gwerthoedd
cadarn iddynt.

Mae rhieni Trelew yn dweud
“Dyna dwi isio i fy mhlant i “.

Bethan Williams

Ymweliad â'r Wladfa
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Mae Rob Redman o
Lanelltyd yn hen law ar

bysgota ar yr Afonydd Wnion ac
Afon Mawddach yn ogystal â
llynoedd yr ardal.

Cymaint yw ei lwyddiant yn ddiweddar,
iddo ymddangos yn y cylchgrawn “Trout
and Salmon” rhifyn mis Hydref, a hynny
am ddal pysgodyn 13.8 pwys gyda “line
and fly” yn y pwll sydd yn cael ei alw gan
Rob “Royal Blue Window” ger
Storehouse yn Llanelltyd.

Meddai Rob:

Roddwn wedi dal pysgodyn 3 pwys ar
ddechrau’r noson, pan oedd y lli ond yn
cyffwrdd â’r pwll, ond bum yn
amyneddgar oherwydd rwy’n
ymwybodol iawn bod pysgod mwy o
faint i’w dal pan mae’r llanw yn uwch, ac
ar ei ffordd allan. Fe dalodd yr oedi ar ei
ganfed imi, gan i mi fachu trowt yn
pwyso 13.8 pwys. Roeddwn yn fy
seithfed nef, gan mai dyma'r pysgodyn
mwyaf i mi ei ddal erioed, a dim ond y
trydydd fwyaf i gael ei ddal ar yr afon
mewn pump tymor.

Bwriad Rob y Gwanwyn yma oedd cael
hyfforddi plant ifanc yr ardal i bysgota yn
Llyn Cynwch, ond yn anffodus fe roddodd

y Covid daw ar hynny. Chwarae teg iddo am
feddwl am yr ieuenctid. Brysied y Dydd!

Mae Rob yn ei amser hamdden yn
geidwad gwirfoddol ar yr Afonydd
Mawddach a’r Wnion gyda Prince Alber
Angling Society, ac ar hyn o bryd yn y
broses o hyfforddi i dderbyn cymhwyster

“gaia”. Os hoffech gael gwybodaeth
pellach, ewch i wefan “Fishing in Wales".

Os na fuasai yr uchod yn gamp ynddo’i
hyn, ar y Hydref 10fed, dyma Rob yn dal
pysgodyn 17.5 pwys ar yr Afon
Fawddach!

Bachgen lleol yn gwneud ei farc ym maes pysgota

Rob a'i bysgodyn mwyaf - 17.5pwys, wedi'i ddal ar y Mawddach

Fel y soniwyd amdano yn rhifyn Medi, am 7.30yh ar nos Wener 20
Tachwedd uwchlwythir datganiad Amy Roberts (obo) a Gamal Khamis

(piano) yn fyw i sianel YouTube newydd y Clwb.

Mae Amy (sy'n or-nith i'r pianydd diweddar Bernard Roberts o Gwm Nantcol)
newydd raddio gyda gradd dosbarth cyntaf o'r Academi Frenhinol, lle enillodd
Wobr Obô Evelyn Rothwell a Gwobr Goffa Janet Craxton. Mae hi wedi
ymddangos yn barod fel unawdydd gwadd gyda phrif gerddorfeydd Prydain, ac
yn Ewrop gyda Jugendorchester Gustav Mahler. Dyfarnwyd iddi Wobr Philip &
Dorothy Green 2019 gan Making Music, sy'n noddi'r datganiad hwn. Edrychwn
ymlaen ato'n frwd: ceir mynediad iddo ar-lein yn rhad ac am ddim, gyda'r
opsiwn o wneud rhodd. Manylion pellach yn agosach i'r amser ar wefan y
Clwb, www.dolgellaumusicclub.org.uk.

CLWB CERDD DOLGELLAU:
Datganiad piano ac obo i'w fwynhau'n rhithiol

Oriau Agor Llyfrgell Dolgellau

DRWY APWYNTIAD YN UNIG

Dydd Llun 10 - 12, 2 - 4yp*
Dydd Mawrth 10 - 12*, 2 - 4yp*
Dydd Mercher 10 - 11*, 11- 12:30
Dydd Iau 2 - 3, 3 - 4yp*
Dydd Gwener 10 - 12, 2 - 4yp*
Dydd Sadwrn 10 - 11*, 11 - 12:30

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad
yn ystod yr oriau yma ar gyfer
dychwelyd llyfrau.

(* = mynediad i ddefnyddio
cyfrifiadur yn unig.)
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Siom mawr i ni oedd gweld tipio slei bach
mewn coedwig, gan ddifetha'r adnodd godidog
hwn i bawb sy'n mwynhau mynd am dro yno.
Dyma'r olygfa cyn ac ar ôl i'r llanast gael ei
glirio, gan ddiolch yn fawr i Gyngor Gwynedd
am ei wneud!

Efallai eich bod wedi gweld
mannau casglu ar gyfer Banc

Bwyd De Gwynedd yn y Co-op
neu yn Swyddfa’r Post, ac wedi
meddwl, tybed, beth sy’n
digwydd i’r tuniau a’r pacedi a
roddir yn y bocs?

Sefydlwyd y banc bwyd yn 2012 o dan
ymbarél yr Ymddiriedaeth Trussell yn
Eglwys Elim Y Bermo, ac mae bellach yn
un o dros 1,200 o fanciau bwyd ar draws
Prydain. Yr enw i ddechrau oedd Banc
Bwyd Y Bermo, ond fe’i newidiwyd i Fanc
Bwyd De Gwynedd er mwyn dangos bod
yr ardal mae’n ei gwasanaethu wedi tyfu
ac ehangu.

Mae Pencadlys yr elusen yn parhau i fod
yn Eglwys Elim. Mae’r rhan fwyaf o’r
rhoddion yn dod gan y cyhoedd, naill ai
trwy fannau casglu fel yn Nolgellau, neu
drwy waith casglu grwpiau cymdeithasol.
Mae llawer o gapeli ac eglwysi yn gwneud
hyn, er enghraifft, ac mae unigolion yn
cyfranu nwyddau. Cludir yr holl roddion
i’r Bermo, lle mae gwirfoddolwyr yn eu
profi, eu pwyso, a'u dyddio, ac yn eu pacio
i mewn i focsys. Yna, anfonir y bocsys i’r
Canolfannau Dosbarthu ym
Mhorthmadog, Y Bala, Penrhyndeudraeth,
Dolgellau, Corris a Tywyn. Pwrpas y
canolfannau hyn wrth gwrs ydy sicrhau
nad oes rhaid i gleient fynd i’r Bermo i nôl
bocs, sydd yn anodd i lawer, ac yn
amhosibl i rai.

Mae’n bwysig pwysleisio nad oes modd
galw heibio y Bermo neu Ganolfan
Ddosbarthu a gofyn am focs bwyd. Rhaid i
bob un sydd angen cymorth gael ei
gyfeirio gan un o dros 60 o asiantaethau
sydd yn cydweithio â’r Banc Bwyd. Mae
tocynnau gan yr asiantaethau, maen
nhw'n eu llenwi ar ran y cleient, ac mae'r
cleient wedyn yn dod â’r tocyn i’r

Ganolfan. Mae’r gwirfoddolwyr yn
gwneud copi o’r wybodaeth ar docyn
arall, ac yn anfon y copi i’r Bermo, lle
mae’r rheolwr yn cadw’r cofnodion.

Ond fel y mae’n wir o bob elusen bron, un
o’r prif nodau ydy i helpu pobl i gyrraedd
sefyllfa lle nad oes angen cymorth na
chefnogaeth y Banc Bwyd arnynt. Mae’n
gweithredu fel ‘arwyddbost’ i helpu pobl
dod o hyd o ffynonellau eraill o gymorth,
sut i gyllidebu’n effeithiol er enghraifft,
neu gwrs coginio syml ‘Bwyta’n Dda,
Gwario’n Llai’, sy'n rhan o gynllun Trussell
Trust ‘Mwy na Bwyd yn Unig’.

Wrth gwrs, mae’r pandemig Covid-19 yn
golygu bod y Banc Bwyd wedi gorfod
newid sut mae’n gweithredu. Dydy hi
ddim yn bosib cyfarfod efo’r clieintiaid
wyneb yn wyneb ar hyn o bryd i drafod eu
hanghenion, ac mae hyn wedi arwain at
ragor o sgyrsiau dros y ffôn. Mae nifer o
swyddfeydd yr asiantaethau wedi cau, a
newidiwyd y system o gyfeirio efo
tocynnau. Yn Nolgellau, lleoliad y
Ganolfan Ddosbarthu oedd Swyddfa
Mantell Gwynedd, a gaeodd hefyd ar
ddechrau’r argyfwng. Mi ges i sgwrs efo
Mr Dave Hooper, rheolwr y Banc Bwyd, er
mwyn trafod oedd rhyw ffordd gallem ni
gynnig cymorth. Trafodwyd y
posibilrwydd o symud Canolfan Dolgellau
i Gapel Ebeneser. Cymeradwyodd y
blaenoriaid y cynllun hwn, a derbyniwyd
caniatâd gan y Gylchdaith hefyd (er bod
pob Eglwys Fethodistaidd ar gau ar y
cyfan, rhoddwyd ganiatâd i ni agor ar
gyfer gwasanaethau cymdeithasol megis
Banciau Bwyd). Roedd ymateb da i’m cais
am wirfoddolwyr, ac er bod y bobl wedi
newid dros y misoedd achos bod rhai a

wirfoddolodd i ddechrau wedi mynd yn ôl
i’w gwaith, mae dau wirfoddolwr yn mynd
i’r Capel bob prynhawn Mawrth a phob
prynhawn Gwener. Efallai eich bod wedi
gweld y mannau casglu yn y Co-op ac yn
Swyddfa’r Post Dolgellau, ac mae dau
ohonom yn mynd â’r rhoddion i’r Bermo,
yn wythnosol yn ein tro, gan ddod â
bocsys wedi’u pacio yn ôl pan fydd angen.

Y llynedd darparwyd bwyd i 1158 o bobl,
25% ohonynt yn blant, ac ym misoedd
cyntaf y cyfnod clo, rhoddwyd cymorth i
ddwywaith cymaint o bobl na'r un cyfnod
y llynedd. Er bod y galw am gymorth wedi
arafu dros yr haf, ni fydd yn syndod os
bydd yn cynyddu eto wrth i’r Cynllun
Cadw Swyddi’r Llywodraeth ddod i ben.
Fel y byddwch chi wedi sylwi, ymdrech
tîm yw gwaith y Banc Bwyd yn helpu’r
rhai mewn angen, a fuasai hi ddim yn
bosib heb bob un ohonoch chi sydd yn
rhoi tuniau, pacedi, poteli yn y mannau
casglu, ac rydym yn diolch i chi am bob
cefnogaeth rydych chi’n gallu ei roi.

Diacon Stephen Roe
Capel Ebeneser, Dolgellau

Banc Bwyd De Gwynedd

Ail‐gylchu ‐ Ail Natur?
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Ail-lanswyd cynllun grant
gwerth £10m ar Ddiwrnod

Digartrefedd y Byd (Hydref 10), a hynny
gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol yng Nghymru. Bydd y
cynllun yn annog sefydliadau sy'n ceisio
rhoi terfyn ar ddigartrefedd yng
Nghymru i gydweithio â'r bobl y maent
yn ceisio eu helpu, i fynd i'r afael â
materion yn gynharach, ar y cyd ac yn
fwy effeithiol.

Mae digartrefedd wedi bod yn y
penawdau'n aml gydag adroddiadau y
canfuwyd lleoedd i lawer o bobl aros yn
ystod y cyfnod clo. Mae sefydliadau ac
elusennau wedi dweud eu bod wedi bod
yn fwy llwyddiannus wrth weithio gyda
phobl sy'n profi digartrefedd i wella eu
sefyllfaoedd ond mae llawer o waith i'w
wneud o hyd.

Cyhoeddodd Cronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol ei bod yn ail-lansio ac yn
ail-agor y cynllun grant: Taclo
Digartrefedd i geisiadau. Cafodd y cynllun
ei oedi am adolygiad i sicrhau ei fod yn
parhau'n berthnasol ac yn ddefnyddiol.
Croesawodd Katie Dalton, Cyfarwyddwr
Cymorth Cymru (sefydliad ymbarél
elusennau digartref Cymru) yr ail-lansiad
gan ddweud:

"Mae COVID-19 wedi tynnu sylw
at bwysigrwydd cartref diogel,
yn ogystal â'r effaith gadarnhaol
y mae gwasanaethau

digartrefedd, tai a chymorth yn
eu cael ar fywydau pobl. Mae'n
hanfodol ein bod yn adeiladu ar
yr ymdrechion eithriadol yn
ystod y pandemig hwn i gyflawni
argymhellion y Grŵp Gweithredu
digartrefedd a rhoi terfyn ar
ddigartrefedd yng Nghymru.

"Mae'n wych gweld Cronfa Gymunedol y
Loteri Genedlaethol yn darparu arian
grant a chefnogaeth sylweddol i helpu i
wireddu hyn. Rwy'n annog pob sefydliad
digartrefedd a chymorth tai i fanteisio ar
y cyfle hwn a gweithio mewn
partneriaeth i ddatblygu prosiectau sy'n
canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n
canolbwyntio ar drawma, ac yn
ymdrechu i roi terfyn ar ddigartrefedd
yng Nghymru."

Nod y cynllun grant yw mynd i'r afael ag
achosion ac effaith digartrefedd. Bydd y
cynllun yn annog elusennau ac
asiantaethau i weithio gydag
awdurdodau lleol a chyda phobl sy'n
ddigartref, i fynd i'r afael ag achosion
digartrefedd. Nod y grantiau fydd ceisio
atal pobl rhag troi at soffas, gwely a
brecwast a hyd yn oed y strydoedd drwy
ymyrryd mewn ffordd gadarnhaol. Er
mwyn cael gafael ar y grantiau, bydd

angen i sefydliadau gydweithio a
chynnwys pobl sydd eisoes yn ddigartref
a'r rhai sydd mewn perygl, a defnyddio
strategaethau cynllunio gyda nhw er
mwyn eu hatal rhag mynd i sefyllfa
beryglus a llawn straen.

Ychwanegodd Rob Roffe, Pennaeth
Gwybodaeth a Dysgu Cronfa Gymunedol
y Loteri Genedlaethol:

"Teimlwn fod hwn yn amser delfrydol i
ymgysylltu â'r Elusennau, y
Cymdeithasau Tai a'r Awdurdodau Lleol
sydd i gyd â diddordeb mewn rhoi terfyn
ar ddigartrefedd. Mae ymateb i'r
pandemig wedi rhoi cyfle i bawb gymryd
cam yn ôl ac edrych ar sut i weithio yn y
modd mwyaf effeithiol. Ein gobaith yw y
bydd y cynllun grant hwn yn rhoi
cymhelliad iddynt ymgysylltu â'r bobl y
maent am eu helpu i gynllunio atebion
diffuant, hirdymor i atal pobl rhag gorfod
byw drwy'r profiad anodd o gael eu
gwneud yn ddigartref."

Mae dau sefydliad lleol
am gynyddu eu

cefnogaeth i’r gymuned yn
ardal Biosffer Dyfi UNESCO
yn ystod yr amser heriol
hwn, diolch i chwaraewyr y
Loteri Genedlaethol. Gyda'i
gilydd byddant yn annog ac yn galluogi
pobl i fod yn fwy egnïol yn yr awyr
agored trwy ddefnyddio presgripsiwn
cymdeithasol a thrwy fynd i'r afael â
materion mynediad a theithio.

Nod y prosiect ‘Trywydd Iach’ yw gwella iechyd a lles meddyliol
a chorfforol preswylwyr. Bydd un rhan o'r prosiect yn darparu
sesiynau gweithgaredd awyr agored fel therapi anifeiliaid,
garddio, teithiau cerdded natur a sgiliau coetir, gan adeiladu ar
y gwaith partneriaeth a ddatblygwyd yn ystod y prosiect Iechyd
Awyr Agored 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020, a'i
addasu i sefyllfa Covid19. Mae meddygfeydd fel un Iechyd Bro
Ddyfi yn bartneriaid pwysig.

Bydd rhan arall y prosiect yn gwella a / neu'n datblygu
syniadau ar gyfer llwybrau cerdded a beicio. Bydd y rhain yn
cynnig buddion hamdden, iechyd a lles ynghyd â gwella
mynediad diogel i ganolfannau gwaith, hamdden a gwasanaeth.

Gwnaeth Ecodyfi gais llwyddiannus am £99,935 dros 2 flynedd
o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae'n recriwtio

Swyddog Prosiect i weithio ochr yn ochr ag aelod staff o Coed
Lleol (Small Woods Wales).

Dywedodd Andy Rowland, Trefnydd ecodyfi; “Mae'r straen a'r
teimladau o unigedd y mae llawer o bobl yn eu teimlo
oherwydd sefyllfa Coronavirus yn gwneud prosiectau fel y
rhain yn bwysicach nag erioed. Mae cyfranogwyr mewn
gweithgareddau tebyg wedi dweud wrthym sut mae cysylltiadau
â natur a gyda phobl eraill wedi eu helpu’n fawr. Bydd Trywydd
Iach nid yn unig o fudd i bobl yn lleol ond bydd hefyd yn dangos
i lunwyr polisi sut mae atal salwch yn well na gwella. ”

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn blaenoriaethu
ceisiadau am grant ar gyfer gweithgaredd cymunedol sy'n
gysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy, ewch i
www.cronfagymunedolylg.org.uk/cymru.

Ecodyfi a Coed Lleol
am gefnogi'r gymuned

Taclo Digartrefedd:
Cynllun grant £10m yn ail‐lansio
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Mae’n sicr fod ein darllenwyr wedi mwynhau
gwylio rhaglen a soniwyd amdani yn ein

rhifyn diwethaf, sef ‘Am Dro’, pan welwyd Nia
Penrhiw yn brasgamu ar lethrau Foel Isbri, gan
arwain ei chyd-gerddwyr ar un o’n teithiau
cerdded harddaf yn yr ardal- ac yng Nghymru.

Arweiniodd Nia y daith yn broffesiynol ac yn hyderus iawn, gan
rannu gwybodaeth o’r hyn oedd i’w weld wrth ddilyn y llwybr a
gweld gogoniant y Gader a phont Y Bermo, ynghyd â sawl
golygfa arall. Roedd y gwaith ffilmio yn  dangos ac yn ein
hatgoffa ni, drigolion yr ardal, mor ffodus ydym i fyw yng
nghanol yr harddwch yma. Dyma oedd gan Nia i'w ddweud am
y profiad:

“Roeddwn yn andros o nerfus i weld y rhaglen yn cael ei
darlledu gan nad oedd gen i syniad sut roedd y tri cystadleydd
arall wedi mynegi eu barn amdanaf yn ystod y ffilmio! Ond,
doedd dim i boeni amdano gan eu bod yn bobl clên ofnadwy ac
oherwydd hynny rydym dal i gadw cysylltiad. Mae Hannah hyd
yn oed wedi maddau imi am dynnu gwyneb wrth fwyta ei
phwdin….!

Roedd y diwrnodau ffilmio yn rhai hir - oriau o siarad, cerdded,
gwynt, glaw ac ail-ffilmio, ond roedd yn brofiad efallai na chaf
gyfle i wneud eto- fy mhum munud o enwogrwydd efallai?
Roedd Sian Boobier y cynhyrchydd a’r dynion camera a sain yn
griw hwyliog iawn a chawsom lot fawr o sgyrsiau difyr, lot o
chwerthin ac ambell i ddeigryn! Roedd rhywun yn sicr yn
edrych ar ôl y tywydd imi y diwrnod hwnnw!

Roedd gwylio'r rhaglen yn gwneud imi fod yn fwy balch o fy
ardal lleol gan fod y dynion camera, gan ddefnyddio y ‘drones’,
wedi gallu dangos y golygfeydd godidog rydym mor ffodus o
gael ar ein stepan drws.

Roeddwn eisiau dangos i Gerallt, Geraint a Hannah pa mor
ffodus ydw i o gael byw mewn ardal mor hardd a pham fod taith
Foel Ispri mor agos at fy nghalon. Mae sawl un wedi dweud
wrthyf yn dilyn y rhaglen eu bod am gerdded y daith a
gobeithio y bydd pob un ohonynt yn cael yr un mwynhad a dwi
yn ei gael wrth droedio yr uchelfannau.

Braf oedd cael cerdded taith y tri arall a gweld pa mor bwysig
oedd y teithiau yma iddyn nhw. Braf hefyd oedd cael clywed
taith eu bywydau a sylweddoli fod gan bob un ohonom stori
unigryw i’w rhannu, ac ambell un wedi gorfod gwynebu sawl
her.

Dwi yn berson cystadleuol iawn a dwi’n gobeithio fod y tri wedi
maddau i ‘speedy gonzalez’ am fynd mor gyflym i ddechrau!
Mae angen ychydig o hwyl yn does?

Doedd Dafs ddim yn sicr iawn o weld ei hun ar y teledu, ond
roedd yn hynod falch fod Mam wedi dod yn gydradd gyntaf ac
yn hapus i gynllunio lle y byddwn yn mynd am wyliau bach!”

Rhannwyd y wobr o fil o bunnoedd am fod yr arweinydd gorau
rhwng Nia a Gerallt Jones o Fethesda oherwydd fod y ddau yn
gyfartal ym marn y beirniaid. Llongyfarchiadau mawr i Nia a
diolch iddi hefyd am ddangos i Gymru lle mor braf ydi ein
hardal. Dal ati Nia a phwy a wyr na fydd Derec (Weatherman
Walking) neu Gerallt Pennant yn gofyn am gyngor ar ôl dy weld!

Croeso
Llongyfarchiadau i Elgan Pugh ar sicrhau
tenantiaeth Tan-y-bryn, un o fân
ddaliadau Cyngor Gwynedd. Croeso’n ôl
i’r ardal, Elgan, gan obeithio y byddi di,
Siân ac Eifion bach yn hapus iawn yn
eich cartref newydd.

Hyderwn hefyd fod Elfyn Evans, Donna
a’r efeilliaid wedi ymgartrefu ar stad
dai’r Wern. Croeso i’r ardal a gobeithio y
bydd cyfle i chi gyfarfod rhagor o’r
trigolion pan fydd amgylchiadau’n
caniatáu.

Profedigaeth
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar
Iorwerth Lewis, Pennant, Llanbrynmair.
Roedd Iorwerth

yn ŵr i Margaret y Coed, a fu farw dros
ddeuddeng mlynedd yn ôl, yn ewyrth i
Dafydd Lewis, Cuttiau, ac yn frawd yng
nghyfraith i Gwen Williams, Llannerch,
ac Eirlys Williams, Coedmwsoglog.

Y Capel
Ers y rhifyn diwethaf, deallwyd bod
cyfyngu ar y gwasanaethau a gynhelir
yng Nghapel Rhyd-y-main o hyn tan y
Nadolig. Y gweinidog yn unig fydd yn
gwasanaethu yno a hynny ar y
dyddiadau a ganlyn: 18 Hydref, 15
Tachwedd a 20 Rhagfyr.

Y Neuadd
Tawel iawn yw hi yn y neuadd y dyddiau
hyn, ond mae’r Pwyllgor yn
gweithredu’n dawel yn y cefndir.

Sefydlwyd is-bwyllgor Covid i ymdrin â
gofynion y cyfyngiadau. Eisoes,
gosodwyd arwyddion priodol yn yr
adeilad a sicrhawyd hylif diheintio
dwylo ac ati – yn barod ar gyfer y sesiwn
brechu rhag ffliw a gynhelir yno ar yr ail
o Dachwedd. Yn ogystal, penderfynwyd
cynnal y cyfarfod blynyddol ar Zoom nos
Fawrth, yr 20fed o Hydref.

Priodas
Llongyfarchiadau calonnog i Gwyn Lloyd
Evans, Tŷ Cerrig, ar achlysur ei briodas â
Bethan Mair Hughes ym
Mhencaenewydd ddydd Sadwrn, y 3ydd
o Hydref. Byddant yn ymgartrefu yn
Llithfaen. Dymunwn hir oes a
hapusrwydd iddynt.

RHYD‐Y‐MAIN

Lle i'r enaid gael llonydd ‐ taith Nia Penrhiw
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Geiriau gan Steven a Gweltaz, prif
ddysgyblion:

Rwyf yn awyddus iawn i gyfrannu at lwyddiant
yr ysgol blwyddyn yma fel y prif ddisgybl,
cynrychiolydd ar y llywodraethwyr, swyddog a
chadeirydd y cyngor ysgol. Gobeithiaf y gallwn
cynnig cyfleoedd unigryw i’r plant ym mhob
math o wahanol maesydd er mwyn eu galluogi i
gyrraedd eu llawn botensial. Yma yn Ysgol Bro
Idris rydym yn anelu at greu awyrgylch hapus a
chefnogol er mwyn sicrhau datblygiad sgiliau
addysgol a chymdeithasol, a chredaf yn gryf yn
ein tîm blwyddyn yma. Rhaid ystyried
goblygiadau COVID-19 fel her nid rhwystr, a hybu
deinameg agored a chadarnhaol rhyngom ni a’n
cyd ddisgyblion. Rwy’n hyderus gallwn ni gynnig
profiad gwych a ddiogel i’r plant, staff a’r gymuned. Fel prif
ddisgybl rwy’n edrych ymlaen at gyd-arwain ein hysgol
gyda’r Pennaeth a’r staff drwy’r amser pryderus hwn, ac yn
credu’n gryf yng ngallu ein hysgol i sicrhau diogelwch,
datblygiad ac hapusrwydd ar gyfer pawb.

Diolch, Steven

Mae’n fraint gen i fod yn un o brif ddisgyblion am y flwyddyn
ysgol yma. Mi geisiais i am y swydd yma oherwydd dwi eisiau
gwneud gwahaniaeth mawr i’r ysgol yma, ac yn sicr eisiau bod
yn llais y disgyblion i’r uwch dîm reoli. Teimlaf fod clywed llais
y disgyblion yn bwysig, felly dwi yn hyderus fy mod yn gallu
rhannu fy syniadau i gyda’r tîm, a rhannu syniadau disgyblion
yn ogystal.

Yn y swydd yma gobeithiaf allu gwella nifer o agweddau yn
Ysgol Bro Idris. Mae agwedd eco yr ysgol yn bwysig iawn i mi ac

un syniad hoffwn weithredu arno yn syth ydy cael biniau
ailgylchu wedi eu lleoli o amgylch yr ysgol. Ac wrth gwrs mae
lles y disgyblion yn bwysig iawn felly rydym ni fel cyngor yn
mynd i barhau i gynnig syniadau a gweithgareddau sydd yn
canolbwyntio ar iechyd a lles y disgbyblion.

Unwaith eto mae’n fraint enfawr i mi gael y swydd yma ac
hoffwn ddiolch yn fawr i’r ysgol am roi y swydd yma i mi.

Gweltaz

YSGOL BRO IDRIS:
Prif Swyddogion newydd

Y Prif Ddisgyblion a'r Prif Swyddogion Newydd:
Steven Cartwright, Huw jarman, Ellis Rogers, Zac

Symmonds, Gruff Llywelyn, Gweltaz Davalan
Floyd Clackson, Gwenno Edwards, Hannah Townsend,

Glain Jenkins, Becky Thomas, Ffion Gittins
Lara Marsh-Jones, Cerys Brown, Lowri Parry

Llongyfarchiadau i Ffion Mair,
disgybl ym mlwyddyn 8 Ysgol Bro
Idris, sydd wedi ei dewis i fod yng
ngharfan Cymru yn y tîm nofio o
dan 12.

Mae Ffion yn nofio 5 gwaith yr
wythnos gan godi am 4.30 y bore i
deithio i Gaernarfon bore dydd Iau
ac wedyn mynd yn syth i’r ysgol.

Er fod yr
holl
ymarfer
yn waith
caled mae

Ffion yn mwynhau achos ei bod hi’n
gwneud ffrindiau ac mae’n hwyl.

Mae Katy Meredith wedi bod yn
brysur iawn gyda'i cheffylau yn y
misoedd diwethaf. Mae hi wedi bod
yn teithio ar draws Cymru a Lloegr yn
cystadlu gan neidio hefo ei cheffylau.
Bydd Katy yn trafeilio i Gaerfyrddin
er mwyn ymarfer ambell dro, ac i
Fangor hefyd, ond ei thad sydd yn
hyfforddi Katy rhan amlaf.
Uchafbwynt diweddar dywed Katy
yw gorffen yn y 5 uchaf mewn
cystadleuaeth lle roedd dros 40 yn
cystadlu yn Stoke on Trent.

Llongyfarchiadau, Katy!

Llongyfarchiadau i Ffion
Wynne Jones disgybl ym
mlwyddyn 8 Ysgol Bro Idris
sydd wedi ennill anrhydedd yn
ei arholiad canu gradd 2 yn
diweddar.

Mae’n derbyn gwersi canu yn yr
ysgol efo Mrs Nia Morgans ers
dechrau blwyddyn 7 ac yn

mwynhau canu gan fod canu yn
gwneud iddi deimlo’n hapus!

Rydym yn falch iawn bod Lois
Llywelyn wedi llwyddo i gael
ei chynnwys yn sgwad datblygu
criced Cymru ar gyfer y tîm o
dan 13 oed, er mai dim ond 10
oed yw Lois. Mae Lois yn
chwarae i dîm criced ieuenctid
Dolgellau fel arfer ac yn
mwynhau y batio, bowlio a'r
maesu. Buodd Lois mewn
campiau ymarfer ym Merthyr
Tudfil a Chaerdydd ychydig
wyhnosau yn ôl. Da iawn ti Lois
am roi Ysgol Bro Idris ar y map!

Llongyfarchiadau
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Mae wythnosau cyntaf Tymor yr
Hydref yma ym Mro Idris wedi hedfan.
Er gwaetha llawer iawn o reolau
newydd yn ymwneud gyda rheoli risg
covid-19 hoffwn ddiolch yn fawr iawn
i’r ddisgyblion a’r staff am ymdopi mor
arbennig gyda normalrwydd newydd
yr ysgol. Mae pawb yma yn cymryd y
cyfrifoldeb i ofalu ein bod yn cadw at y
canllawiau o ddifrif bob dydd sy’n
cynnwys golchi dwylo yn rheolaidd,
gwisgo mwgwd ar fysus ysgol ac ar y
Brif Safle, ac wrth gwrs cadw pellter
cymdeithasol a llawer mwy.

Hoffwn longyfarch Ffion Mair ar gael ei
dewis i dîm nofio Cymru dan 12 oed ac
i Lois Llywelyn sydd wedi bod yn
chwarae criced i Sgwod Datblygu
Cymru dan 13 oed. Llongyfarchiadau i
Ffion Wynne ar ei llwyddiant mewn
arholiad Gradd 2 canu yn ddiweddar
gyda anrhydedd ac i Cai Grey-Evans ar
ei lwyddiant mewn arholiad Gradd 5
gitar gyda Merit. Katy Meredith hefyd
wedi bod yn teithio Cymru a Lloegr yn
cystadlu gyda’i cheffyl mewn
cystadlaethau neidio – gwych iawn.

Yr wythnosau diwethaf cawsom
gyflwyno ein Prif Ddisgyblion a Phrif
Swyddogion i’r ysgol. Llongyfarchiadau
mawr i Steven Cartwright a Gweltaz
Davalan ein Prif Ddisgyblion eleni.
Mae’n swydd arbennig iawn – cyfle
iddynt gynrychioli Ysgol Bro Idris,
gweithredu eu syniadau gwych o ran
datblygu’r iaith Gymraeg, gwarchod yr
amgylchedd a sicrhau fod llais y
disgyblion yn cael ei glywed. Mae gan
Steven a Gweltaz weledigaeth arbennig
iawn ar gyfer yr ysgol. Rwy’n sicr y
bydd eu dirprwyon sef Lara Marsh-
Jones, Ellis Rogers a Lowri Parry yn
gymorth ac yn eu cefnogi yn ystod y
flwyddyn. Mae naw disgybl wedi eu
dewis yn Brif Swyddogion Cyngor
Iechyd a Lles, Cyngor Eco a Chyngor
Iaith. Mae’r cynghorau Iechyd a Lles,
Iaith ac Eco traws ysgol eisioes wedi
cyfarfod a chychwyn meddwl am
weithgareddau i hybu lles disgyblion,
hybu’r iaith Gymraeg ac i warchod ein
amgylchedd. Dymuniadau gorau iddynt
ac edrychaf ymlaen i gydweithio efo
pob un yn ystod y flwyddyn addysgol i
ddod.

Croesawn dair aelod newydd i staff yr
ysgol – mae Gwen Prys yn athrawes
CA2 ar safle Rhydymain, Ffion Pennant
yn athrawes dan hyfforddiant ar y Brif
Safle a Chloe Cardwell yn cymhorthydd
ysgol. Croeso cynnes i’r tair i Ysgol Bro
Idris.

Jano Owen
Pennaeth Strategol Ysgol Bro Idris

YSGOL BRO IDRIS:
Gair gan y Pennaeth

Yr Urdd (Meirionnydd)

Helo bawb - O edrych ‘nol,
mae’r mis cyntaf o dymor yr

Urdd wedi bod yn brysur gyda
llawer o weithgareddau yn cael
eu cyflwyno i’r aelodau drwy roi
sesiynnau arlein.
Mae'r rhain yn cynnwys Yr Awr Fawr ar
gyfer yr oedran Cynradd, tra fod yr
oedran hýn yn cael yr Awr Fwy, Cefn
Llwyfan a’r Sgwrs - dyma’r Urdd yn
arloesi wrth gynnal gweithgareddau i rai
hyd at 25 oed mewn ffordd newydd.

Ond wrth i gynlluniau newydd gael eu
cyhoeddi, mae angen adrodd ar stori arall.
Fe fydd fy nhaith gwaith i gyda’r Urdd yn
dod i ben ar ddiwedd mis Hydref. Yn sicr,
rwyf wedi mwynhau yr un mlynedd ar
hugain diwethaf ym Meirionnydd. Mae
cael cyfle i gyd-weithio gyda phlant, pobl
ifanc a gwirfoddolwyr y Rhanbarth wedi
bod yn anrhydedd. Roedd hon y swydd
ddelfrydol i mi pan yn gadael yr Ysgol
Uwchradd. Roedd yn rhaid aros am dros
bymtheg mlynedd cyn cael ei chynnig ond
dwi wedi gwireddu yr hyn roeddwn
eisiau ei wneud. Mae’r hen air yn wir,
dyfal donc a dyr y garreg os rydych am
ddilyn eich breuddwydion.

Newydd gofio, dyma ddywedodd un athro
wrthai pan roeddwn yn yr Ysgol – ‘Dylan,
ti’n cael y cwestiwn dydd Llun ond rhaid
aros tan dydd Iau er mwyn i ti ei ddeall’.

Mae hyn yn wir ac rwyf yn falch fy mod
wedi aros yn hir er mwyn cael y cyfle i
weithio gyda’r Urdd yn fy Sir enedigol.
Diolch athro am y geiriau doeth!

Yn sicr, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi
hedfan heibio ac ‘rwyf wedi bod yn ffodus
iawn i dderbyn nifer fawr o brofiadau ar
hyd y ffordd gyda’r Mudiad. Mae cyfleon
oes wedi fy nghyrraedd wrth weld
ieuenctid y Rhanbarth yn cael
llwyddiannau yn y chwaraeon
Cenedlaethol, yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd a chael bod yn y Stadiwm yng
Ngaherdydd i weld Cymru yn cyrraedd
Ewro 2020 gyda nifer o aelodau y
Rhanbarth. Ond un o’r prif uchafbwyntiau
oedd gweld dyfodiad Eisteddfod yr Urdd i
dir gwyrdd y Rhanbarth ‘nôl yn 2014 –
melys iawn. Gobeithio y daw eto yn fuan.

Bydd teithiau cyson i Wersylloedd yr
Urdd, i Patagonia, Disneyland Paris,
Barcelona, Alton Towers ac i sglefrio ia yn
aros yn y cof am hir hefyd. Dan ni wedi
cael hwyl wrth weithio yn sicr.

Gallaf ond diolch yn fawr iawn i bawb
sydd wedi fy nghefnogi dros y
blynyddoedd ac wedi roi yr hyder i mi
gynnal yr amrywiol weithgareddau. Mae’r
daith i’r gwaith wedi bod yn bleser bob
dydd - er fy mod wedi dod ar draws eira
mawr ar adegau. Byddaf yn colli Cwm
Prysor a’r golygfeydd godidog o
Feirionnydd sydd ar y ffordd i’r Swyddfa.

Yn sicr, fe fydd yr
wythnosau nesaf yn
rhai gwahanol wrth i mi
ystyried fy nyfodol. Ond
i chi allan yna, cofiwch
fynd ati i ymuno gyda’r
Urdd gan gario ymlaen
y traddodiad gwych
sydd wedi bod yn y
Rhanbarth dros y
blynyddoedd drwy
ymaelodi eto. Os
gallwch wneud hyn,
bydd Meirionnydd yn
mynd o nerth i nerth a
chyrraedd a dathlu’r
cant oed mewn
pymtheg mis.

Diolch i chi fel
darllenwyr am eich
cefnogaeth, dwi yn
gwerthfawrogi eich
ymrwymiad a’ch
haelioni i’n gwaith dros
y blynyddoedd. Daliwch
ati i gefnogi.

Diolch
Dylan Elis

Swyddog Datblygu
Meirionnydd
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Cyfarfu cangen Merched y
Wawr Dolgellau ar

brynhawn 7fed Hydref ym
maes parcio ger pont
Llanelltyd.

Unwaith eto cawsom dywydd braf ac
fel mis diwethaf cadwyd at reolau
pellter cymdeithasol.

‘Roedd y cyfarfod dan ofal ein llywydd
Bethan Williams a soniodd am y
ddiweddar Hilda James a fu yn aelod
ffyddlon o Ferched y Wawr Dolgellau
am flynyddoedd. ‘Roedd llawer o hwyl
i'w gael yng ngwmni Hilda. Bydd
chwith mawr I gangen Dolgellau ar ei
hôl. Meddyliwn am Eurof, Eirlys a’r
teulu yn eu galar.

Ar ôl y cyfarfod ‘roedd pawb yn awchu
i gael picnic ac yna mynd am dro o
gwmpas ardal Llanelltyd. ‘Roedd
pawb wedi mwynhau eu hunain ac
wedi dysgu rhagor am yr ardal.

Dan ni'n mynd i gael lot fawr o hwyl
mis nesaf sef ein cyfarfod cyntaf ar
Zoom. Beth all fynd o’I le? Cwis yng
ngofal Margaret Lewis fydd hyn am
7.30 nos Fercher 4ydd Tachwedd.
Cewch wybod yn rhifyn nesaf o Llygad
y Dydd sut aeth y noson!

Liz Griffiths

Profedigaeth
Gyda thristwch y cofnodwn farwolaeth
Mrs Hilda James, Ffridd y Gôg ar Hydref
1af yn Ysbyty Bronglais. Priod ffyddlon y
diweddar annwyl John Dyer, mam
garedig i Eirlys a Gwyndaf, Eurof a Diane
a nain hoffus i Sion, Dafydd, Heledd Iolo a
Mia a nain annwyl Tommy Idris a Caron.

Roedd Hilda yn uchel iawn ei pharch yn
Nolgellau a thu hwnt, yn weithgar yn ei
chapel, Merched y Wawr, Cyfeillion Cefn
Rodyn, ac bob amser yn hael ei
chyfraniad i bob achlysur. Bydd colled
enfawr ar ei hôl, ond bydd gennym i gyd
ein hatgofion annwyl ohoni i’w trysori.

Ysbyty
Deallwn fod Eileen Jones yn dal yn Ysbyty
Bronglais, ac rydym yn meddwl amdani
ac yn anfon ein cofion ati.

Derbyniodd John Owen, Cae Idris
driniaeth yn Ysbyty Wrecsam yn ystod y
mis. Mae bellach adref, a dymunwn
adferiad llwyr a buan iddo.

Dyna fu hanes Lyndon Nicholas, Uwch y
Maes hefyd yn ystod yr haf. Cafodd ei
gludo i Ysbyty Bronglais, ac yna derbyn
triniaeth yn Ysbyty Glanwili. Mae bellach
adref ac yn gwella yn dda
(ymddiheriadau am beidio cynnwys hwn
yn ein rhifyn diwethaf.)

Derbyn triniaeth mewn ysbyty yn Ne
Lloegr fu hanes Peter Johnson, gŵr Ann
Johnson, Pencefn. Er bod y ddau yn byw
yn Farnham yn Surrey, maent yn treulio
llawer o amser yma yn Nolgellau fel arfer,
ond wrth gwrs mae’r Covid wedi amharu
ar eu hymweliadau. Maent yn edrych
ymlaen yn fawr iawn at ddychwelyd yma,
ond yn y cyfamser, dymunwn adferiad
llwyr a buan i Peter.

Newid aelwyd
Croeso mawr i Carys a’i mab bach Owen
sydd wedi symud i Bencefn. Rydym yn siŵr
byddwch yn hapus yma yn ein plith.
Cafwyd ar ddeall yn ddiweddar fod Mrs
Margaret Jones 2 Ardd Fawr wedi symud
i gartref nyrsio ‘Y Bay’ yn Nhywyn ar ôl
treulio rhai wythnosau yn yr ysbyty yn
Nolgellau yn ystod 'y cyfnod clo’
ddechrau’r flwyddyn. Mae Mrs Jones yn
gobeithio cael dychwelyd i’w thref
enedigol ac i Gefn Rodyn pan fydd hynny
yn bosib’. Nid yw’r teulu yn cael ymweld
ar hyn o bryd oherwydd y cynfyngiadau
Covid 19, felly pob dymuniad da iddi yn
Nhywyn nes caiff ddychwelyd i
Ddolgellau. Mae Mrs Jones yn chwaer i’r
Cynghorydd Delwyn Evans a Mrs Gwenda
Davies, ac yn fam i Llinos Evans Jones.

Llongyfarchiadau

- i Terry ac Eira Lloyd, Llanelltyd sydd
wedi dathlu eu priodas aur ar ddechrau’r
mis hwn.

Dymunwn pob bendith iddynt am gael
dathlu llawer blwyddyn i’r dyfodol.

Dymuniadau gorau
Mae’r ysgolion a’r colegau wedi ail agor
erbyn hyn ac mae amryw o blant yr
ardal wedi cychwyn ar ris newydd yn
eu hanes. Mae Idris ac Edmond Dunn
bellach wedi dechrau yn llawn amser
yn Safle Ysgol Llanelltyd a dymunwn y
gorau i’r ddau fach.

Newid safle o Ysgol Llanelltyd oedd
hanes Elin Mair Williams, Derwen
Gam, a Ffion Williams ac Amy Abbot a
dymunwn y gorau i’r tair ym mhrif
safle Ysgol y Gader.

Llongyfarchiadau i Lara Abbott a
Tesni Hughes, ac Awel Kelly, ar eu
canlyniadau TGAU a dymuniadau y
gorau iddyn nhw ar gychwyn y ris nesa
o’u haddysg yng Ngholeg Meirionnydd.

Llongyfarchiadau hefyd i Mared Jones,
ar lwyddo yn yr Arholiadau Safon
Uwch a dymunwn y gorau iddi yn y
Brifysgol ym Mangor.

Wedi cyfnod fel Peilot Awyrennau ac o
ganlyniad i’r amser anodd sydd yn
wynebu’r diwydiant awyrennau mae
Daniel West bellach wedi penderfynu
ail-afael yn ei astudiaethau ac wedi
mynd i Brifysgol Sheffield i wneud
gradd ychwanegol. Pob dymuniad da
iddo.

Genedigaeth
Braf yw cael estyn ein
llongyfarchiadau calonnog i Eleri Wyn
(Maesmawr gynt) a Rob, Bro Cymer ar
enedigaeth Ifor Wyn a brawd bach i
Nel Llewelyn.

Cyfarchion penblwydd
Penblwydd hapus iawn i Bruce Lawson
sydd wedi dathlu ei benblwydd yn 80
yn ddiweddar. Dymunwn iddo bob
bendith i’r dyfodol.

DOLGELLAU

LLANELLTYD

Bydd llawer ohonoch yn
Nolgellau yn gyfarwydd â’r

llwybr uchod sydd yn mynd o
Bencefn lawr i Lanelltyd. Mae’r
llwybr wedi bod yn eitha peryglus yn
ddiweddar, gan fod y gwynt wedi amharu
ar y coed a’u taflu ar draws y llwybr, hefyd
mae’r glaw diweddar wedi gwneud y
llwybr yn wlyb iawn o dan draed.

Ond yn ystod yr wythnos diwethaf, daeth
tro ar fyd, ac mae’r llwybr wedi cael ei
adnewyddu drwy grant a gafodd
Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd.
Cafodd y gwaith ei gwblhau yn gynt na’r
disgwyl drwy gydweithrediad y Cleint G
H James Cyf, yr Is gontractwr lleol a’r
tirfeddianwyr gyfochrog a’r llwbyr.

Diolch i bawb oedd yn ynghlwm â’r
fenter, gwaith canmoliadwy iawn, mae'n
braf iawn cael troedio’r llwybr unwaith
eto. Os nad ydych wedi troedio’r llwybr,
rhowch dro arni, cewch chi mo’ch siomi!

Ail‐agor y llwybr buan

Merched y Wawr ‐
Cangen Dolgellau
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Mi wnes i sôn yn y golofn
ddiwethaf mod i wedi

archebu copi llyfrgell o gofiant
Hazel Walford Davies i O.M.
Edwards. Mi wnes i archebu
llwyth o nofelau hefyd, a dechrau
ambell un ohonyn nhw, ond roedd
y llyfr mawr coch 786 tudalen yn
galw, galw ar fwrdd y gegin. Felly
mi wnes i ddechrau arni – a’i chael
hi’n anodd iawn i stopio!

Dwi ddim yn un am gofiannau mawr,
swmpus fel arfer; rhowch i mi ffuglen
unrhyw adeg. Ond mae hon wir yn
darllen fel nofel, felly llongyfarchiadau
mawr i Hazel am lwyddo i:

a) wneud yr holl ymchwil hynod fanwl i
bob agwedd o fywyd O.M. o’r crud i’r
bedd.

b) ddefnyddio ei dawn storïol i wneud i’r
cyfan ddod mor fyw ar y dudalen.

Mae gen i ddau gyfaddefiad i’w gwneud:
y cyntaf ydi mod i ddim eto wedi gorffen
y gyfrol. Ylwch, mae hi’n anferthol ac mae
gen i ormod o waith i’w wneud felly dim
ond pori bob hyn a hyn fydda i, dros
frecwast neu baned yn pnawn neu gyda’r
nos – wrth fwrdd y gegin achos mae’n
pwyso gormod i’w ddarllen yn y gwely –
ond ro’n i isio sôn wrthach chi amdani
rŵan – y munud ’ma!

Yr ail gyfaddefiad: er fy mod i, fel pob
aelod ffyddlon o’r Urdd, wedi clywed am
Syr O. M. Edwards a sbio ar y cerflun
ohono fo a’i fab yn Llanuwchllyn
gannoedd o weithiau, ac yn gwybod ei
fod o’n foi pwysig yn hanes yr iaith ac
wedi sgwennu llwyth o lyfrau a
chyhoeddi cylchgronau i blant, dyna’r
cwbl ro’n i’n ei wybod. Neu’n ei gofio o
leia, a dwi’n siŵr bod nifer o Gymry yr un
oed â fi yn yr un cwch, ac yn sicr y rhai
iau. Holwch nhw i weld os ydw i’n iawn.

Felly mae ‘O.M. - Cofiant Syr Owen
Morgan Edwards’ wedi bod yn agoriad
llygad â deud y lleia.

Roedd o’n wleidydd, yn ysgolhaig oedd

yn ennill gwobrau mawrion, pwysig, yn
llenor, yn gylchgronnwr ac yn
workaholic. Doedd o ddim yn angel, ond
iechyd, roedd o’n andros o foi difyr,
penderfynol a chlyfar tu hwnt. Roedd o’n
ddyn golygus hefyd, fel mae’r lluniau yn
profi. Tebyg iawn i Rhys Gwynfor y canwr
yn fy marn i, ac oes, mae ’na gysylltiad
teuluol – o bell.

Mae ei hanes yn hogyn ifanc yn arbennig
o ddifyr ac mae ei atgofion am ei
fagwraeth dlawd yn Llanuwchllyn yn
hynod o fyw. Mae’n rhaid bod bywyd y
teulu ar aelwyd tyddyn bychan Caerhys
yn debyg iawn i fywyd ein hynafiaid
ninnau yn yr un cyfnod. Ro’n i wastad
wedi bod isio gwybod be fyddai teulu
Hafod Oer yn ei wneud gyda’r nosau
mewn tŷ mor fychan efo cymaint o blant
wedi eu gwasgu i’r un stafell. A sut
oedden nhw i gyd yn ffitio yno heb fynd
ar draws ei gilydd?

Mae’n wyrth bod O.M. wedi llwyddo i
ddarllen ac astudio cymaint yn ifanc gan
fod Tom ei frawd yn griddfan oherwydd y
ddannodd dragwyddol, ei dad ‘yn darllen
darnau o’r Drysorfa yn dra uchel’, a
chwain yn y gwely, ond roedd o’n aros
gyda’i fodryb Marged yn Stryd Fawr y
Bala yn aml. Byddai’n gwneud ei hun yn
sal yn darllen a sgwennu traethodau yn
ddi-baid gan anghofio bwyta weithiau,
ond mater o raid oedd hi’n aml gan fod
gwobrau ariannol hael i’w cael am ennill
gwobrau yn Rhydychen, ac yntau
ynghanol myfyrwyr o deuluoedd
ariannog.

Mi ges i fy synnu ei fod o, o bawb, yn
llythyru gyda llawer o’i deulu a’i ffrindiau
yn Saesneg, ond dyna oedd y drefn ar y
pryd decini. Yn Saesneg y darlithiai John
Morris-Jones, a hwnnw’n Athro’r
Gymraeg ym Mangor! Ond mae’r pigion o
lythyrau Owen yn datgelu cymaint am ei
hiwmor, ei deimladau, ei farnau a’i
ragfarnau.

Roedd y teulu i gyd (wel, ar wahân i’r
fam) yn sgwennu’n fywiog, ac mi wnes i
wir fwynhau disgrifiad Ned o un o
oedfaon swnllyd Diwygiad 1884.

‘Yr oedd yno lawer o

besychu yn y

dechreu, ond erbyn

hyn yr oedd yr oll

wedi gorphen, a

phawb yn hollol

ddystaw, ac yn

gwrando a’u holl

enaid, a’r pregethwr

yn canlyn ym mlaen

mewn difrifwch

dwys mewn llais

cryf, i raddau yn

undônnog, ac yn

dweyd brawddegau oedd yn disgyn fel

heyrn ar eneidiau y bobl. Yna arosodd

yn ddystaw, heb ddweud un gair am

tua dau funyd o amser (a phawb yn

dal ei gwynt) yna torodd allan mewn

bonllef odidog a chref na chlywais

erioed ei bath...’

Mae yma sgandals a straeon roedd W. J.
Gruffydd, cofiannydd cyntaf O.M., wedi
penderfynu eu hepgor. Ond mae ’na
ddigon o ddŵr wedi mynd dan y bont
bellach, siawns!

Dwi ddim eto wedi cyrraedd y darnau
am ei fywyd priodasol, ond dwi’n
gwybod be sydd i ddod ac yn edrych
ymlaen i gydymdeimlo i’r byw efo Elin
druan. Dwi hefyd yn gwybod y bydd
darllen am ei ddaliadau yn ystod y Rhyfel
Mawr yn gwneud i mi wingo. Roedd o
hefyd yn hiliol. Ond roedd hi’n oes
wahanol wrth gwrs, a dwi’n gwybod bod
nifer fawr o bobl cefn gwlad yn dal â
daliadau felly, yn anffodus.

Be sy bron yn sicr ydi hyn: oni bai am
weledigaeth a styfnigrwydd O.M., mi
allai’r iaith Gymraeg fod wedi diflannu
ers degawdau. Felly go brin y byddai
modd cyhoeddi cyfrol swmpus fel hon
heddiw.

Ond doedd yr awdur yn lwcus bod
cymaint o stwff am O.M. wedi ei gadw’n
ddiogel? Mae ’na dros naw mil o’i
lythyrau personol o yn y Llyfrgell
Genedlaethol, ac mae dychmygu darllen y
rheiny i gyd, heb sôn am yr holl lyfrau,
erthyglau, cylchgronau, cerddi ac ati yn
chwalu pen rhywun. Ond dyna wnaeth
Hazel Walford Davies. Mae hi wedi creu
campwaith, ac os na chaiff hon wobr
Llyfr y Flwyddyn mi fydd ’na strancio,
credwch fi!

Gwasg Gomer, £29.99.

Llyfrau ac ati Bethan Gwanas
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Ydych angen
tŷ fforddiadwy yn
Nolgellau?
Mae’r Hwyluswyr Tai Gwledig yn cynnal
arolwg anghenion tai lleol yn ardal
Dolgellau.

Mae Grŵp Cynefin wedi gofyn inni gynnal
yr ymchwil oherwydd eu bod yn awyddus
i wybod beth yw’r angen am dai
fforddiadwy yn ardal Dolgellau, gyda’r
gobaith, os oes angen, datblygu rhai tai i
bobl leol yma.

Os ydych chi mewn angen am dy a/neu
eisiau mynegi eich barn am y sefyllfa dai
yn yr ardal, dilynwch y ddolen isod i
gwblhau holiadur byr sy’n rhoi cyfle i chi
nodi eich angen a rhoi eich barn am
unrhyw ddatblygiad posib yn Nolgellau.

http://bit.ly/Dolgellau12

Fedrwch ddefnyddio’r QR code yma hefyd
i gael mynediad at yr holiadur

Os nad oes gennych gysylltiad at y wê
ffoniwch 07979803457 a gallwn lenwi’r
holiadur gyda chi dros y ffôn.

Dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad
yw Dydd Mercher, Hydref 28.

Gyda’n dysgwyr bellach wedi cychwyn ar flwyddyn
academaidd newydd ers dros fis, mae’r Coleg wedi bod yn

parhau gyda dysgu wyneb â wyneb a hefyd dysgu ar-lein.

Mae diogelwch a lles ein dysgwyr a staff yn parhau i fod yn flaenoriaeth ac rydym
wedi rhoi nifer o drefniadau ar waith ar y campws i leihau y risg o COVID-19 i’n
staff a dysgwyr. Mae pob dysgwr wedi ei neilltuo i swigen gyda chyd-ddysgwyr ar
yr un cwrs ac mae trefniadau a systemau un-ffordd ar y campws. Hefyd, mae’n
ofynnol i bawb wisgo mwgwd yn ein mannau cymunedol fel y llyfrgell neu’r
ffreutur ac ar drafnidiaeth y Coleg. Gofynnwn i bawb ddilyn canllawiau’r Coleg yn
hytrach na dilyn unrhyw wybodaeth answyddogol a rennir ar y cyfryngau
cymdeithasol. Mae gwefan y Grŵp - www.gllm.ac.uk - ynghyd â chyfrifon
cyfryngau cymdeithasol y Grŵp yn cynnwys y wybodaeth diweddaraf am ein
trefniadau.

Rydym wedi paratoi canllawiau ynghylch dysgu ar-lein i helpu’n dysgwyr i barhau
â’u hastudiaethau o adref. Mae’n cynnwys cyngor ar sut i baratoi ar gyfer gwersi
ar-lein; rheolaeth amser a sgiliau trefniadol, darllen a chymryd nodiadau, sgiliau
ysgrifennu, ysgrifennu adroddiadau, diogelwch ar-lein a llawer mwy.

Rydym yn parhau i gynnal llawer o Weithgareddau Cyfoethogi yn rhithiol ac
ymysg y gweithgareddau a gynhelir ym mis Hydref a Tachwedd mae Wythnos
Mentergarwch, Cyllid Myfyrwyr, Ein Bro (Canolbwyntio ar yr Amgylchedd,
Cymuned ac ADCDF) ac Wythnos Achlysur Elusennol i’r Grŵp.

Mae wedi bod yn gyfnod o addasu yn ystod y cyfnod heriol yma a hoffwn
ddefnyddio'r cyfle yma i ddiolch y staff am eu cyd-weithio parod i sicrhau fod
trefniadau ac adnoddau yn eu lle ar gyfer ein dysgwyr. Byddwn yn defnyddio ein
colofn yn Llygad y Dydd i rannu profiadau ein dysgwyr maes o law yn y misoedd i
ddod.

Cadwch yn ddiogel,
Bryn Hughes Parry

Pennaeth Cynorthwyol

Coleg Meirion‐Dwyfor
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RHAN DAU – MWY O HANES A
BARDDONIAETH “GUTO BACH”

Yn gyntaf oll, diolch i Ian James am dynnu
fy sylw at y ffaith mai Huw Jones Edwards,
ac nid GR, a luniodd yr englyn i’r Eog
wnaeth ymddangos yng ngholofn mis Medi.

A ninnau heddiw (o leiaf cyn y felltith
feirws 'ma) yn hyrddio o un peth i’r llall
yn ein bywydau prysur a gwallgo', credaf
fod pobl ers talwm yn llawer mwy
hamddenol ac i ddyfynnu unwaith eto’r
Parchedig Hywel Wyn Richards yn ei
deyrnged angladdol i GR “...doedd yna
ddim brysio o’i gwmpas o gwbl na dim
uchelgais yn perthyn iddo chwaith...o
leiaf dim uchelgais bydol na materol..”.
Fel gyda sawl un mwy ara’ deg ei natur,
roedd GR yn gwmnïwr diddan gyda
dawn naturiol i adrodd stori’n llawn
hiwmor, direidi a gwên a gyda’r
gwreiddioldeb sy’n perthyn i rai sy’n eu
neilltuo fel dipyn o “gymêr”.

Roedd yn mynd i’r dafarn a’r capel yn
Soar ac yn mwynhau’r cwmni yn y ddau
le fel ei gilydd yn ôl y sôn, ac mae stori
amdano un tro yn Hywel Dda. Roedd y
flwyddyn yn tynnu tua’i therfyn a dyma
GR yn dweud pa mor sydyn oedd y
blynyddoedd yn mynd heibio gyda’r
geiriau anfarwol hyn, “Wel ie, mae’r hen
belen yn dirwyn yn fach, wel di”. Mae’n
ddelwedd fendigedig o edafedd bywyd.
Pan fo’r belen edafedd yn llawn, mae’n
troi’n ara’ deg ond wrth i’r edafedd gael
ei defnyddio, mae’r belen yn cyflymu.
Felly’n wir flynyddoedd bywyd ac mae’n
siŵr ei fod yntau’n teimlo’r edafedd yn
dirwyn i ben y diwrnod hwnnw.

I droi at beth o’i farddoniaeth, ag yntau o
gwmpas y deg-ar-hugain oed, enillodd ar
y gerdd isod yng Nghyfarfod Cystadleuol
Rhyd-y-main, Rhagfyr 1948 -

Ymholiad am dŷ Cyngor
Mi hoffwn i gael gennych
Dŷ Cyngor yn y dre,
Rwyf wedi chwilio Cymru
O'r Gogledd lawr i'r De,
Disgwyliaf wir caf dŷ bach del
Ar ôl i'm briodi f'annwyl Nel.

Atebiad y Cyngor
Anobeithiol ydyw gyfaill
Am gael tŷ ar hyn o bryd,
Daw tyrfaoedd wrth y miloedd
Draw o bedwar ban y byd,
Paham na phrynwch garafán
I fynd a Nel o fan i fan?

Roedd gan GR hefyd gof aruthrol am
englynion a phenillion ac mae un hanesyn
amdano fo a Lewis Edward Jones yn dod
at ei gilydd i adrodd englynion am yn ail,
gan ddechrau arni amser te ac yn dal i fod
wrthi amser swper! Yn ôl y sôn, unwaith y
byddai wedi creu englyn ni fyddai byth yn
dod yn ôl ato i’w drwsio - llunio englyn a

darfod arni oedd o’n ei wneud ac yn
ddieithriad byddai ei englynion yn hollol
gywir - dyma rai eto ganddo -

Y Daeargi
Un uffernol o ffyrnig - a bachog
Gi bychan tra hyllig;
Gall annos a dangos dig,
Hen gydiwr melltigedig!

Glöyn Byw
Yn selog ar y silin - iâr yr haf
Geir ar dywydd gerwin,
Ei nef yw mis Mehefin,
Mor beraidd, hafaidd ei hin.

A ninnau ar drothwy gadael Ewrop erbyn
hyn, bu GR yn fuddugol ar yr englyn isod
ar y testun Ewrop yng Nghyfarfod
Cystadleuol Rhyd-y-main, Chwefror 1992
-

O Brwsel ddaw byd brasach – a’i senedd
Dros sianel geir bellach
O Ewrop fe ddaw hwyrach
Hedd a budd i’r gwledydd bach.

Yr englyn isod oedd yr olaf iddo ei lunio, a
bu’n ei adrodd wrth Ian James pan oedd
yn yr ysbyty yn Nolgellau -

Y Loteri
Am arian mae'n ymorol - a'i jôc pawb
Yw y jacpot hudol,
Ac wedi'r her arferol
Y gwir yw cael bugger all.

Ymddiddorai hefyd yng ngwleidyddiaeth a
digwyddiadau cyfoes ei ddydd, a dyma ei
englyn i Winston Churchill -

Churchill
Aeth trwy’r drin yn ddiflino – hen arwr,
Un gerwin am frwydro,
Yn y Senedd yn swyno,
A wel ‘e drin yr ail dro?

Roedd ganddo hefyd ambell i englyn yn
Saesneg -

Milgi
Built for speed when it's needed - in a hunt
For a hare he's noted,
Andrew is clocking hundred,
Here's the dog, the hare is dead.

Y Frigâd dân
N.F.S. what a blessing - when your hay,
When your home is burning,
Fitted for fire fighting:
Yes we are, give us a ring.

Lluniwyd y gerdd isod gan Ifor Ifans i
gofio amdano -

D’wed deunod y gwcw
Ddyfod Gwanwyn i’n plith -
Ond dagrau hiraethus
Sy’ heddiw’n ddi-rith.
Er prancio o’r ŵyn
Fel ewig a mynn,
Ond tristwch hiraethus
I ni sydd pryd hyn.

Fe gollwyd hen gyfaill
Unigryw o’n bro,
Un llawn o ffraethineb
Di-hysbydd ei go’.
Er gweled y blagur
A blodau ar ddrain,
Mil tlotach, o’i golli,
Yw ardal ’Rhyd main.

‘Roedd y cynganeddion
Yn fiwsig i’w glyw,
Pencampwr ar odlau
Oedd hyd y bu byw.
A mynych, tra’n dilyn
Gorchwylion ei swydd,
Rhyw lif o ddifyrwch
Ddoi iddo yn rhwydd.

Mewn heddwch gorffwysa
Is glasdir dy fro,
Dy rodiad a’th afiaith
Nid aiff fyth o’n co'.
Mwyn fo cynganeddion
Yr awel a’r gwynt
Uwch dy orweddle
Wrth fynd ar eu hynt.

Yn sisial ei hiraeth
Ar gwr y ddôl
Mae hen Afon Wnion
Am un na ddaw’n ôl.
Y brithyll a’r eog
Yn nyfnder y lli
Sy’ fel pe yn holi -
“Pa le yr wyt ti?”

Gorffwysa, 'rhen gyfaill
Mewn gwlad nad oes glwy,
‘Ddaw gofid na phoenau
I’th darfu fyth mwy;
A ninnau a gofiwn
Rinweddau dy fyd,
A diolch am inni
Gael d’nabod cyhyd.

Y Golofn Farddol

........................ Mae'r golofn farddol
yn parhau ar dud. 17.
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Mae gan John & Lynne
McCrickett, Minllyn,

gasgliad mawr o faneri i hedfan
ar bolyn ar dop eu gardd, wrth
ochr y A470.

Hwyrach wrth basio dechrau Mis Hydref
sylwoch chi ar faner smart gyda stribedi
du, coch a melyn arni. Baner Uganda oedd
hi, yn hedfan ar gais Jean Preston i ddathlu Diwrnod
Annibyniaeth Uganda ar 9fed o Hydref. Mae’r lliw du yn
cynrychioli pobl Affrica, melyn yn cynrychioli’r haul a’r coch
yn cynrychioli brawdoliaeth dyn. Yr aderyn yn y canol yw'r
garan cribog (crested crane) arwyddlun cenedlaethol Uganda -
aderyn godidog sy’n 1 medr o daldra, a’i adenydd yn ymestyn
hyd at 2 fedr.

Mae gan Jean gysylltiad clos â Uganda sy’n dyddio’n ôl i’r
amser pan roedd hi'n gweithio yno - 50 mlynedd yn ôl erbyn

hyn! Mae hi’n cyfathrebu’n aml gyda ffrindiau yn Uganda ac
maen nhw wrth eu boddau fod eu baner wedi bod yn hedfan
yn Ninas Mawddwy.

Fel arfer mae Jean yn ymweld ag Uganda yn gynnar bob
blwyddyn i aros gyda ffrindiau ac ymweld â phrosiectau. Ond
ar hyn o bryd mae Covid 19 yn ei gwneud hi’n amhosibl
gwneud cynlluniau. Mae’n debyg bydd rhaid bod yn fodlon a
pharhau i gwrdd â ffrindiau trwy Zoom.

JBP

Llongyfarchiadau
I Tim a Jackie Farley-Harper ar ddod yn
daid a nain unwaith eto. Ganed merch
fach, Amber, i Rhona ac Aled yn
Nhregynon, chwaer fach i Eva, Oak a
Bea. Digon o waith nyrsio rwan.

I Elfyn Evans ar ei lwyddiant ym myd y
ralio a phob lwc yn y dyfodol.

I Gweltaz Davalan am gael yr anrhydedd
o fod yn Brif Ddisgybl Ysgol Bro Idris
safle Uwchradd. Mae Glain Jenkins
hefyd wedi cael ei dewis yn Swyddog ar
y Cyngor Eco. Da iawn, dau cyn ddisgybl
Ysgol Bro Idris safle Dinas Mawddwy.

Mae’n siŵr fod llawer iawn wedi gallu
dechrau yn yr ysgol ac yn y colegau
erbyn hyn: pob lwc i chi!

Neuadd
Cynhaliwyd y Pwyllgor Blynyddol nos
Lun, Hydref 5ed dan gadeiryddiaeth
Gwyneth Jones. Croesawyd pawb i'r
pwyllgor a braf oedd gweld cymaint
wedi dod.

Etholwyd y swyddogion am y flwyddyn
2020/21.
Cadeiryddes:
Catrin Jones, Troed y Gamell
Is-Gadeirydd i'w benodi fis Mai
Ysgrifenyddes:
Eirian Jones, Tŷ’n y Braich
01650531517
Ysgrifennydd Cofnodion:
Sarah Jones, Llwyngwilym
Trysorydd: -Llio Pugh, Tanyfoel.

Diolchwyd i Gwyneth am y gwaith y
buodd yn ei wneud ar hyd y
blynyddoedd.

Tynnwyd rhifau'r Clwb 100
Mis Ionawr

£25—Catrin Jones, Troedygamell,
£20—Hefin Davies, Clydfan, £10—Margaret
Hughes, Tŷ Uchaf, Llanymawddwy

Chwefror

£25—Glesni Wyn, Tŷ’ny Braich, £20—Teulu
BrynSion, £10—Mag Pugh, Tŷ’n y Pwll

Mawrth

£25—Teulu Talyglannau, £20—Doris
Rowlands, Tegfan, £10—Timothy Jones,
Llwyngwilym

Medi

£25—Wendy Morgan, Llwyn , £20—Geunor
Roberts, Bryn Uchaf, Llanymawddwy,
£10—Ffion Edwards, Tŷ’n Twll

Llongyfarchiadau i bawb a gwell lwc i’r
rhai eraill dros y misoedd nesaf.

Bydd y Pwyllgor Blynyddol nesaf fis Mai
gyda lwc.

Capel

Dydd Sul y 13eg a'r 20ed o Fedi,
cynhaliwyd Gwasnaeth’ Drive In’ Awyr
Agored yn maes parcio Lawnt y Plas
dan arweiniad ein Gweinidog Y Parch.
Euron Hughes. Canwyd emyn yn y ddau
gyfarfod gan Mair Tomos Ifans. Braf
oedd gweld cymaint wedi troi allan ar
ddiwrnodau hynod o braf. Hefyd
derbyniwyd rhoddion at y ffoaduriaid.
Diolch i bawb.

Ysbyty
Treiliodd John Wyn Jones, Tŷ’nybraich
ychydig ddyddiau yn Ysbyty Walton,
Lerpwl, ond ar ôl aros am ychydig
ddyddiau am y driniaeth cafodd ei
anfon adref heb ei gael! Siom fawr ar ôl
trafeilio mor bell. Gwell lwc y tro nesa
Wyn.

Os oes na eraill mewn ysbytai neu wedi
bod yno, cofion atoch chithau hefyd.

Yndi mae’r gaeaf yma er ein gwaethaf,
gobeithio y byddwch i gyd yn cadw rhag
y Cofid felltith ma x

Cofiwch droi’r awr yn yn ôl nos Sadwrn.
Edrych yn ôl am yr haf medda nhw!

DINAS MAWDDWY

Cofnodi Diwrnod
Annibyniaeth Uganda
ym Mawddwy
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Fe ysgrifennodd R. Williams Parry yn
gofiadwy am lonydd gorffenedig Y Lôn

Goed yn Eifionydd, ond mae yna lôn goed
ym Meirionnydd sydd lawn cyn hardded
os nad mor hir. Y rhodfa, neu rodwydd, ar
hen ‘stad fach Dolycae, lle y cychwyna’r
cerddwyr i ddringo Cader Idris o’r de, yw
honna. A choed castan y meirch sydd yn
ystlysu’r ffordd.

Yn yr hydref fel hyn, mae eu lliwiau’n odidog. Ond i
mi, lliw gwinau coeth y gneuen yw’r trysor mwyaf.
Mae’r coed ar eu harddaf ym mis Ebrill a Mai pan fo’r
blodau ar y coed fel canhwyllbrennau, chwedl
Saunders Lewis yn ei gerdd Difiau Dyrchafael. Tyrrau
o flodau gwyn a geir, ac mae’r gwenyn yn heidio
atynt. Mae’r blodau’n hysbysebu bod neithdar yn
wobr iddynt yng nghronmbil y trwmpedau petalau
drwy ddangos lliw melyn yng ngwaelod cwpan
blodyn. Unwaith bydd digon o wenyn wedi yfed y
neithdar a chodi digon o baill ar eu cefnau wrth
wneud, bydd y lliw melyn yn newid yn goch. Arwydd i’r gwenyn
beidio trafferthu ymweld eto yw hwn – bydd dim neithdar am
fod holl ddyletswyddau’r blodyn, o gynhyrchu paill i’w
ddosbarthu ac yn ei dro cael ei beillio a’i ffrwythloni ei hun,
wedi darfod. Mewn dim, bydd y gneuen yn ei gwasgod bigog yn
dechrau ffurfio. Bu’n flwyddyn doreithiog eleni. Mesyryd yw’r
gair am gyflawnder o fes (mast year). ‘Dwn i ddim a oes gair
cyfatebol ar gyfer cnau castan, ond fel y dywed yr hen ddihareb
– blwyddyn gneuog, blwyddyn leuog – hynny yw, arwydd o
lymder gwaeth i ddod.

Aesculus hippocastanum yw enw Lladin y goeden. Yr un yw
gwraidd yr eb yn ebol, neu’r ep yn Epynt (trigfan enwog y
merlod mynydd) ac Epona (y dduwies Geltaidd a amddiffynai
geffylau) â’r elfen hippo – er mai am greadur go wahanol y
meddyliwn wrth weld y gair heddiw. Felly castan y meirch. Yn ei
gynefin brodorol – gogledd Groeg, Albania, Bwlgaria a Thwrci,
mae’r elfen march yn gyffredin ym mhob iaith – konski kesten
yw’r enw arno mewn Bwlgareg (kon = ceffyl). Roedd defnyddio

dyrnaid o’r cnau yn hen
feddyginiaeth at
anhwylderau peswch mewn
ceffylau. A phe digwyddech
graffu ar y graith lle tyfodd
deilen llynedd, fe welech mai
ar ffurf pedol y mae honno,
ac phennau’r hoelion i’w
gweld yn glir.

Dyma’r goeden welodd Anne
Frank o’i ‘stafell ddirgel hi yn
Amsterdam, ei dihangfa rhag
erledigaeth y Natsiaid adeg y
rhyfel. Fe gofiwch mai cael ei
bradychu oedd ei diwedd, a
chael ei gyrru i’w thranc yng
ngwersyll Belsen. Ond fe
lanwai’r olygfa o flodau a
dafnau glaw ar frigau’r
gastanwydden Anne â gobaith am well amseroedd i ddod.
Disgynnodd y goeden fawr yn 2010 mewn storm – roedd wedi
pydru i’w chanol. Ond cyn iddi ddymchwel, fe gymerwyd nifer
fawr o doriadau ohoni, a’u meithrin. Gyrrwyd y coed ifanc i
bedwar ban – rhai i ganolfan holocaust Siapan, eraill i Efrog
Newydd yr Amerig i gofio am y rhai fu farw pan ddymchwelwyd
y ddau dŵr gan ffwng dynol mwy difaol. Ym mhob gardd,
sumbol yw’r goeden o ddeisyfiad am heddwch, am frawdoliaeth
ac am obaith, ac heb amheuaeth, mae angen y pethau yma mwy
nag erioed y dyddiau hyn.

Colofn Natur Rhys Gwynn

DIOLCH
Dymuna Glesni, Beca a Gwenno Foulkes

ddiolch i bawb am bob arwydd o
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn
dilyn marwolaeth gŵr a thâd cariadus sef
Iwan Llwyd Foulkes, Gwelfro, Aberangell.

Hoffem hefyd ddiolch am y rhoddion
ariannol o £1425 a dderbyniwyd er cof am
Iwan tuag at Cyfeillion Seren Fach a CFFI

Dinas Mawddwy. Diolch o galon.
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Difyr oedd darllen yr
erthygl yn Llygad y

Dydd y mis diwethaf am
Nannau. Meddyliais, mae
gennyf lawer iawn o
eitemau yn y tŷ 'ma yn
gysylltiedig â Nannau. Mi
fuodd fy nhad, y diweddar
Oliver Rees, yn fugail yno am
sawl blwyddyn. Gwelais yn Llyfr
Nannau ei fod wedi eilio y
llwncdestun i Susan Vaughan, merch y Brigadier Vaughan pan oedd
yn 21 oed. Mae papurau pwysig y tŷ yma yn cael eu cadw mewn cist
fach COLONEL P.H.ENTHOVEN, R.A..Mae yma lun o Ceibren yr Ellyll
gyda’r ffram wedi ei wneud allan o gangen o’r goeden. Hefyd mae
yma lun o’r Bustach, Y BARON Mehefin 25ain 1824, ac hen-hen
ddewyrth i fy nhad sydd yn y llun ac yntau wedi bod yn ‘Stockman’
yn Nannau. Derbyniodd fy nhad cas sigaret ar achlysur ei briodas,
cas Major General John Vaughan wedi ei ddyddio Nadolig 1894.
Derbyniodd gloc ar achlysur ei ymddeoliad ac wedi argraffu arno
mae…I Oliver Rees oddi wrth Cyfarwyddwr ac aelodau Staff y Nannau
ar achlysur ei ymddeoliad Ionawr 31ain 1980. Nid cyflogwr Oliver
oedd y Brigadier ond ffrind, gan iddo adael iddo fyw yn ei gartrefi, i
ddechrau yn Maesybryner tan 1965, yna Nannau Home Ffarm, ac yn
diwedd Tan y Ffordd.

Dywedodd Mary Vaughan, wrth gofio am Oliver, iddo roi ei fraich ar
ysgwydd y Brigadier a dweud ‘You’re a pal’.

Gwyneth Jones

Y Bugail Da
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Byddwn fel arfer yr adeg hon o’r flwyddyn
wedi cychwyn ar y gwaith o drefnu

cyfarfodydd ardal o fewn Meirionnydd – ond eleni
wrth gwrs mae’r sefyllfa yn dra gwahanol!
Byddwn yn ail-edrych ar hyn ymhen tua 3 mis, ac
yn gobeithio y bydd modd ail-gychwyn
cyfarfodydd wyneb yn wyneb eto ar ddechrau’r
flwyddyn.

Yn y cyfamser, mae’r Pwyllgor Gwaith Sirol wedi cyfarfod ddwy
waith ym mis Medi, ac hefyd yn nechrau Hydref – a hynny drwy
gyfrwng ‘zoom’. Un o’r prif bynciau dan sylw oedd y papur
ymgynghorol ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir - argymhellion i
barhau a symleiddio cefnogaeth i ffermwyr a’r economi wledig’
Bu Pennaeth Polisi yr Undeb Nick Fenwick gyda ni, a chafwyd
trosolwg cyffredinol ganddo, a son am y sefyllfa am y 3 blynedd
nesaf yng nghyswllt y Cynllun Taliad Sylfaenol a’r RDP. Erbyn i’r
rhifyn hwn o Lygad y Dydd ddod allan, bydd y dyddiad cau i’r
ymgynghoriad wedi mynd heibio, ond mae’n bwysig imi roi
ychydig o sylw iddo. Mae’r cynnwys yn son am symleiddio y
rheolau CAP presennol hyd nes bod cynlluniau Llywodraeth
Cymru ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth a'r economi wledig yn
cael eu cyflwyno drwy Bapur Gwyn a thrwy gyflwyno Bil
Amaethyddiaeth (Cymru) yn nhymor nesaf y Senedd.
Fframwaith dros dro sydd yma felly, ac mae’r newidiadau
arfaethedig i’r Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) a’r Cynllun
Datblygu Gwledig (RDP) yn rhai fydd yn berthnasol hyd at
ddiwedd 2023. Mae yna sôn er engraifft am roi mwy o
hyblygrwydd i Weinidogion y Llywodraeth yng Nghymru gyda’r
gyllideb BPS, a gallai fod peryglon yn hyn, megis gweld y 15%
modiwleiddio yn cael ei godi.

Pwysleisiwyd yn ein pwyllgorau mor bwysig yw cadw y cynllun
BPS yn y blynyddoedd nesaf. Mae yna yn sicr berygl gweld
trosgwlyddo arian o Pillar 1, a bod y rhyddid i wneud hyn yn y
mecanwaith. Gallai hyn olygu trosglwyddo arian i brosiectau
nad fydd o ddim gwerth i amaethu, a rhaid oedd gwrthwynbu.
Yn y cyswllt yma hefyd, mae yna deimlad bod angen gwybod
beth sydd o’n blaen i’w gynnig yn 2024 cyn cytuno i unrhyw
beth i’r dyfodol, ac roedd galwad am weld taliad sylfaenol i
bawb.

Ond mae yna elfennau o
symleiddio i’w croesawu yn
y Papur ymgynghorol, megis
gyda’r taliad ‘Gwyrdd’ sy’n
rhan o’r BPS, a llacio rheolau
o ran cyflwyno dogfennau i
gefnogi cais. Ond mae yna
rannau eraill sydd angen
cael eu dadansoddi yn fwy
manwl, megis y newididau
arfaethedig i’r Cynllun
Ffarmwr ifanc, y Gronfa
Genedlaethol a materion
eraill.

Mae ail ran y papur yn son
am newididau arfaethedig
i’r RDP, ac mae hyn yn destun peth pryder, oherwydd gellir
gweld y tueddiad i symud i ffwrdd o’r egwyddorion sylfaenol o
gefnogi amaeth, cynhyrchu bwyd, teuluoedd a chymunedau
gwledig. Eto, roedd ofn gweld y rhyddid yn cael ei roi i symud
cyllid o gynlluniau sy’n cefnogi ffermydd a busnesau gwledig.
Gwyddom hefyd nad oes record dda gan Lywodraeth Cymru o
weinyddu yr RDP dros y blynyddoedd diwethaf.

Cyn cloi, bu’n galonogol gweld prisiau gwell yn y marchnadoedd
anifeiliaid yn ddiweddar, ond ni allwn osgoi y ffaith syml fodd
bynnag ein bod yn wynebu sefyllfa ansicr yn y dyfodol. Gallai
gadael Ewrop heb gytundeb yn niwedd y gyfnod trosglwyddo
eleni fod yn drychinebus,
gan fod cael masnach di
-rwystr gyda chyfandir
Ewrop mor bwysig. Hefyd
wrth gwrs rhaid peidio
anghofio yr ofn o weld
mewnforion rhad, o safon
is, ac wedi eu cynhyrchu i
safon fyddai’n
anghyfreithlon yn y wlad
hon.

Yn ddi-os mae yna gyfnod
heriol o’n blaen yn y
diwydiant amaeth.

COLOFN AMAETH HUW JONES, Undeb Amaethwyr Cymru

Cyfnod heriol o’n blaen

GR oedd yr ieuengaf a’r olaf o
deulu dawnus Dolfeili, ac fe
luniodd Huw Jones Edwards
Tyddyn Dderwen y cwpled
canlynol iddo -

Awenydd o werinwr,
Hawddgaraf, ddifyrraf ŵr.

Tan tro nesa’

O.N. Diolch i Huw Jones (Undeb
Amaethwyr Cymru), Ian James ac
i Mair Jones (Coed Mawr gynt) a’r
teulu oll am gyfrannu deunydd i’r
ddwy golofn. Diolch o galon hefyd
i Gwyn Evans Tŷ Cerrig am y llun
hyfryd o GR. Os oes gan unrhyw
un fwy o waith GR Dolfeili,
cofiwch gysylltu – mae
barddoniaeth ein beirdd gwlad yn
prysur fynd yn angof ac mae’n
bwysig ei rhoi ar gof a chadw.

Y Golofn Farddol ‐ parhâd
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Elfyn Evans yn cadw’i le ar ben y tabl

Os cofiwch chi, fel roedd rhifyn Medi Llygad y Dydd ar
fynd i’w wely, daeth y newyddion cyffrous fod Elfyn, a’i

gyd-yrrwr Scott Martin, wedi ennill Rali Twrci.

Ar ddechrau’r diwrnod olaf roedd Toyota rhif 33 yn y pedwerydd safle, ond
cododd oddi yno i’r brig yn ystod y cymal hwyaf yn holl ralïau tymor 2020.
Byddai’n rhaid rhedeg cymal 38.15 cilomedr Cetibeli ddwywaith, a phrofodd
y tirwedd creigiog yn llawn digwyddiadau gan lesteirio nifer o yrrwyr a’u
gorfodi i newid olwyn wrth i’w teiars fethu â dygymod. Dau o’r rhain oedd
gyrrwyr eraill Toyota, sef Sébastien Ogier a Kalle Rovanperä.

Medrodd Elfyn, ar y llaw arall, dramwyo’r cymal heb drwbwl, gan osod yr
amser cyflymaf a gwibio i fantais o 46.9 eiliad. Doedd dim dal arno drwy
weddill y cymalau ac Elfyn a Scott gafodd sefyll ar ris ucha’r podiwm i
fwynhau’r clod a’r dathlu, ond hefyd i neidio i frig tabl y gyrwyr.

Lluniau i gyd: www.toyotagazooracing.com



Llygad y Dydd HYDREF 2020 Llygad y Dydd HYDREF 202019

gydag un rali arall i fynd
I ynys Sardinia wedyn ddiwedd y mis
gyda disgwyliadau mwy cymhedrol,
efallai, gan fod ei ganlyniadau da’n
golygu mai Elfyn fyddai’n cael y ‘fraint’
o fynd gyntaf a chlirio’r ffordd i’r rhai
a’i dilynai. Byddai hynny’n ei roi dan
anfantais yn syth. O’r herwydd, cafodd
dau o’r Hyundais y blaen a llwyddo i
gadw Toyota Ogier yn y trydydd safle ac
Elfyn yn gorffen yn bedwerydd.
Llwyddodd y ddau i ennill pwyntiau
gwerthfawr yn y cymal cyffro fodd
bynnag, gyda’r canlyniad mai dim ond
pedwar pwynt fedrodd Ogier naddu
oddi ar fantais Elfyn. Mae 14 pwynt
rhwng Elfyn ag Ogier rŵan.

Gydag un rali ar ôl, un Gwlad Belg yn
ardal Ypres, mae Elfyn yn mynd iddi’n
fwy hyderus ei feddwl. Oherwydd natur
gwahanol y tirwedd, fydd glanhau’r
ffordd ddim yn costio cymaint o amser
ar yr asphalt, ac – os daw’r tywydd
gwlyb sy’n cael ei addo, y rhai fydd yn
dod ar ei ôl fydd yn dioddef llwybr
rasio lithrig. ‘Dwi’n edrych ymlaen i
redeg yn gyntaf ar y ffordd yn Ypres,’
meddai Elfyn.

Pob lwc i ti, Elfyn. Mae pob un ohonom
yn falch iawn ohonot ti ac yn dymuno
pob llwyddiant i ti. Amdani!

EapG
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Gair bach ydi ‘diolch’ ond mor
bellgyrhaeddol! Onid ydi hi’n

rhyfeddod mor ganiataol yr ydym
yn cymryd bywyd. Nid ydym yn
wir yn gwerthfawrogi llawer iawn
o bethau hyd nes y byddwn yn eu
colli - iechyd, teulu, ffrindiau a
llawer mwy. Eto, nid oes yr un
diwrnod yn mynd heibio nad
ydyw Duw yn llwytho ei fendithion
arnom, ac eto, rydym ninnau mor
amharod i ddiolch iddo.

Y gwir yw, mae Duw yn rhoi i ni lawer
iawn mwy na’r hyn a welwn â’n llygaid, ac
ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw. Y
mae hen chwedl am ddau angel a
anfonwyd i’r ddaear i gasglu ynghŷd
weddïau pobl. Yr oedd un ohonynt i
gasglu deisyfiadau pobl, a’r llall i gasglu eu
diolchiadau. Aeth y cyntaf yn ôl a’i fasged
yn orlawn, ceisiadau pobl, pobl yn gofyn
am bethau oddi wrth Dduw. Ond roedd
basged yr angel a ddaeth i gasglu
gweddïau diolchiadau bron yn wag. Mae’r
stori er ei bod yn hen, yn adlewyrchiad
cywir ond trist o’r natur ddynol. Onid yw
ein deisyfiadau/ ceisiadau yn ganmil mwy
na’n diolchiadau?

Rwy’n cofio pan oeddwn i’n fachgen ysgol
adref yn Hen Golwyn erstalwm, y trydydd
Dydd Llun yn Hydref oedd yn cael ei gadw
fel Dydd Diolchgarwch. Dyna oedd y
traddodiad yn hen Sir Ddinbych a siroedd
eraill yn y gogledd. Ac roedd Gŵyl
Diolchgarwch am y Cynhaeaf yr un mor
bwysig i ni ag oedd Y ‘Dolig. Gyda’r ysgol
a’r siopau wedi cau a ninnau’n gwisgo
‘siwt Sul’ ar Ddydd Llun Diolchgarwch, a
phawb yn mynd i’r capel. Ie, pawb, ac mi
fyddai pawb yno - rhai na welech chi
mohonyn nhw ond unwaith y flwyddyn.

Chwarae teg ddyn nhw. Trwy gydol
diwrnod Diolchgarwch yr oedd yna lot o
ganu emynau a lot o weddïo o’r bore hyd
hwyr. Wrth feddwl am yr hen ŵyl, gallwn
glywed lleisiau rai o’r hen weddiwyr ar eu
gliniau yn y set fawr yn parablu, ac yn
bloeddio eu gweddïau huawdl, ac ambell i
‘Amen’ a ‘Diolch’ gan borthwyr y set fawr.
Oedd, mi oedd ‘Wil Haleliwia’, ‘Dei Diolch’
a ‘Tomi Amen’ yn brysur iawn ar Ddydd
Diolchgarwch. Da chi i gyd yn cofio rhai o
weddïau'r hen saint erstalwm. Anghofia i
byth Robert Jones, blaenor yn eglwys
Bethesda, Colwyn yn dechrau’r cyfarfod
gweddi fore Llun Diolchgarwch yn
gweddïo fel hyn; “Diolch i ti Arglwydd am
y bregeth a gawsom gan ein gweinidog
neithiwr, er na chlywais i ddim popeth a
ddywedodd. Ond nid arno fe, nac arnat
tithau chwaith y mae’r bai am hynny. Y
mae’r hen glustiau ‘ma wedi trymhau, ti’n
gweld.” Gweddi wreiddiol o galon yr hen
flaenor. Da chi i gyd yn siŵr o gofio
‘gweddïau gwreiddiol o frest‘. Beth
bynnag yw ein barn am y gweddïau
gwreiddiol, y mae un peth y gallwn ei
ddweud yn bendant amdanynt, sef mai
gweddïau a ddaeth o’r galon oeddynt. A
chan mai Duw sydd yn edrych ar y galon
yw Duw, onid oes hawl gennym i gredu
bod gweddi seml sy’n dod o’r galon yn
dderbyniol gan Dduw. Ac ni alla i lai na
chredu bod Duw ei Hun yn hoffi tipyn o
wreiddioldeb.

Yn ôl y Beibl, gorchymyn Duw i bobl Israel
ers y cychwyn oedd “cadw gŵyl y
Cynhaeaf a blaenffrwyth yr hyn a heuaist
yn y maes.” (Exodus 23:16). Hyd heddiw
mae Gŵyl y Cynhaeaf yn bwysig i’r
Iddewon. Mabwysiadwyd yr ŵyl gan yr
Eglwys Gristnogol ac ar ôl Diwygiad 1859
yng Nghymru daeth y cyrddau gweddi
diolchgarwch mewn grym. A mawr yw ein
dyled i Dafydd Morgan y Diwygiwr o
Gwmystwyth am sefydlu'r rhain.

Cyfarfodydd Gweddi, dyna oedd y
drefn, tair oedfa weddi, bore, pnawn a
nos. Ond daeth tro ar fyd ar rhain,
gyda’r bregeth yn cymryd lle'r cyfarfod
gweddi.

Ddylai neb ei chael hi’n anodd diolch.
Mae’r Beibl yn gofyn i ni wneud pethau
go anodd, er enghraifft; maddau i elyn,
cerdded yr ail filltir, aberthu, ond wrth
ymyl y gofynion hyn mae diolch yn beth
hawdd iawn. Rwy’n cofio fel bachgen
ifanc ar ôl bob ‘Dolig roedd mam yn
rhoi papur a phensil i mi i sgwennu gair
o ddiolch i Anti Mary yn Lerpwl am y
presant ‘Dolig. Ac rwy’n falch i mi gael
fy magu fel na, i fod yn ddiolchgar.
Rwy’n siŵr bydd hyn yn wir amdanoch
chi hefyd.

Rydym wedi cael cyfle i ddiolch i holl
weithwyr Gwasanaeth Iechyd
Cenedlaethol am eu hymroddiad trwy
Covid 19. Mae angen i bob un ohonom
weddio drostynt yn gyson a diolch i

Dduw am y ffordd mae’n gweithio trwy ei
bywydau .

‘Diolchwn fwy a chwynwn lai
Mae’r naill yn ras a’r llall yn fai’

Patrick Slattery

Dathlu Priodas Ddiemwnt
Llongyfarchiadau i Ceinwen a Meirion
Owen, Rhedyncochion, Llanfachreth ar
ddathlu eu pen-blwydd priodas ddiemwnt
ar ddechrau mis Hydref. Dymuniadau
gorau a chofion cynnes atoch.

Hydref
Cywydd: Diolch
Am gael ffydd bob dydd o’r daith,
Am wybod fod i’m obaith;
Am y digymar gariad
Am gael byw a Duw yn Dad.
Am y grym sy ’nghwlwm gras,
Am deithio mewn cymdeithas.
Am deimlo gwlith bendithion,
Am fyd cain dan adain Iôn;
Am swynion fy mhum synnwyr
Am ddyrïau oriau’r hwyr.
Am y gymdeithas rasol,
Am y rhai sydd yma ar ôl.
Am ystlys mewn tymhestloedd
Am un ddi-nam, fy mam oedd.

Machraeth

Mae’n adeg ddiolchgarwch a chawn
glywed canu, “Ar ei drugareddau yr
ydym oll yn byw”. Yr hydref sydd yn
canu cân olaf y flwyddyn. Dyma’n
tymor prydferthaf a chyfoethocaf o’n
holl dymhorau. Mae lliwiau natur
hefyd i’w gweld ymhobman - coch,
oren, porffor a melyn. Cawn deimlad
o gyflawnder yn yr hydref nad ydyw
yn y gwanwyn, haf na’r gaeaf. Mae’r
hydref yn rhoi syniad na all
prydferthwch farw, ac mae'n
rhywbeth i’w gofio a’i drysori.
Prydferthwch nad oes modd ei
ddistrywio.

Mair C. Jones

Gronyn o'r OdynDiolchgarwch

LLANFACHRETH
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Ymhell ar y mynydd
Yng nghanol y brwyn
Cynefin bugeiliaid
A hafod yr wyn
Mewn llanerch ddiarffordd
Yn heddwch y twyn,
Ac yno,mewn bwthyn henffasiwn, to cawn,
Mae aelwyd gysurus gan Gwenno Tir
Mawn.

Nid oes yno lawnder
Na brasder y byd,
Ac anodd cael deupen

Y llinyn ynghyd; ac ymlaen.
Cerdd gan Y Parch Trebor

Roberts Y Parc, Pentrefelin a
Phorthmadog yw “Gwenno Tir
Mawn.” ond pwy oedd hi?

Arferai Trebor pan yn llunio cerdd i
rywle neu rywyn newid ychydig ar yr
enwau, a dyna wnaeth yn y gerdd yma.
Pwy felly oedd Gwenno?

Wel yr unigryw Gwen Roberts Twrmaen
Abergeirw oedd hi.

Yn achlysurol fe ai Trebor i Dwrmaen i
bysgota, a chael “Llond Aelwyd o groeso”
yno.

Hen ferch yn byw gyda'i brawd a'i nai
oedd Gwen, un ysgafndroed, hwyliog,
addfwyn a chroesawgar, ond byddai yn
dweud ei meddwl ac yn meddwl beth a
ddywedai yn blaen.

Pan aeth Y Parch Elwyn Hughes
Trawsfynydd i Dwrmaen ar ddiwrnod
poeth mewn crys lliwgar, trywsus cwta a
'sgidia cerdded a chnocio, daeth Gwen i'r
drws,”Good day” meddai. “Sut yr ydach
chi Gwen Roberts” meddai Elwyn.
"Dyyyyyyw Mr Hughes" meddai Gwen “
'ddyliais i mae un o'r hen heicars na
oeddat ti.”

Pan aeth Gwen i Ddolgellau i brynu par o
'sgidiau, a chael rhai yn ffitio, gofynodd
i'r siopwr beth oedd eu pris? Atebodd
yntau, “Mae nhw rhy ddrud gen ti'r
gwalch” meddai Gwen a cherddodd at y
cownter yn yr esgidiau a dechrau
bargeinio efo'r siopwr. Wedi hir ddadlau
trawyd fargen. Talodd Gwen am y 'sgidia,
a gwnaeth y siopwr barsel taclus ac yn
ddiolchgar ei gyflwyno i Gwen. “Aros di'r
gwalch, Faint o lwc wyt ti'n roi, aeth na
ddim o Dwrmaen erioed heb lwc i'w
ganlyn,” a bu raid i'r siopwr druan fynd
i'w boced a rhoi lwc i Gwen.

Fel yn y gerdd “Anodd cael deupen y
llinnyn ynghyd”. Roedd Gwen yn gwybod
gwerth pob ceiniog, ac yn fodlon
bargeinio amdanynt.

Trist yw meddwl fod Gwen (Gwenno
TirMawn) wedi ein gadael ers dros
drigain a thair o flynyddoedd ac nad yw
“Aelwyd gysurus” Twrmaen yn ddim ond
carnedd o gerrig mwyach.

Glyn Jones

Llun: Gwen yn 1966, gan Geoff Charles
(Hawlfraint Llyfrgell Cenedlaethol
Cymru)

Pwy oedd "Gwenno Tir Mawn"?
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Bocs post coch/du/aur?
Rhowch wybod i’ch Cyngor Cymuned fod
angen gwarchod blychau post yn ystod y
pandemig, ac ar ôl hynny. Mae’r postmyn
yn gorfod cyfrif faint o lythyrau sydd
ynddynt o bryd i’w gilydd, felly
defnyddiwch nhw! Y postman yw’r ffrind
y mae ardaloedd gwledig yn dibynnu
arno, ar ei daith o dŷ i dŷ. Mae ambell
flwch post hefo sticer ‘wedi ei
uwchraddio’ arno. Gan bwy, deudwch, ac
ar ba sail? Gwasanaeth i bawb, ’ta be?

Talent Sir Feirionnydd
Ond isio sôn am dalentau sy’n dwad i’r
golwg yn Sir Feirionnydd yr ydw i y tro
hwn. Mae’r cyfryngau (teledu a radio)
wedi troi eu golygon o Fôn i Feirion (a
thafodiaith ‘e’ fain Sir Drefaldwyn,
hefyd). Rhaid sgwrsio hefo degau
ohonom i lenwi amser, gan ofyn ein barn
am bethau, a “Sut ‘dach chi’n teimlo?” am
bethau cysylltiedig.

Cofnodi cyfnod
Ar ôl gogor-droi, at y pwynt. Gwelsom
Mari Wyn Lloyd o Gwm Nantcol yn
dangos ffotograffau gwych o’r ardal
honno ar y teledu, gan gynnwys yr
hynaws Evie Morgan a’i deulu. Os yw ei
mam o’r ardal honno, cofiwch gysylltiad
Hefin Lloyd, ei thad, â Thrawsfynydd, ac

i’r teulu bach yma fod yn byw ym
Mronaber!

Ffotograffydd arall
Gwelsom hefyd luniau hyfryd ar ‘Natur a
Ni’ o waith Angharad Jones. Roedd hi’n
siarad ar ‘Galwad Cynnar’ yn ddiweddar
(3/10/20). O Ddinbych y daw hi’n
wreiddiol, ond o Feirionnydd y daw teulu
ei thad, ac ar ddiwrnod o “haul hirfelyn
tesog” gallaf weld o ben Marian Llwyd y
tŷ lle cafodd ei nain ei magu a lle bu ei
thaid yn canu unawdau ac yn dysgu cŵn
defaid! Am ei thad - cerddoriaeth yw ei
ddiddordeb o (jazz, yn bennaf?). Digon o
gliwiau rŵan - mae’n un ohonom ni!

Cyfathrebwr gwych
Un wedi cael mwy o brofiad darlledu o
flaen y camera ydi Rhys Gwynn, sydd â
cholofn yn y papur hwn (ac yn siarad ein
tafodiaith ni, bron iawn, erbyn hyn).
Cymwynaswr, siaradwr clir, hamddenol
ac yn cyflwyno gwybodaeth ar bapur ac
ar lafar. Gofalwch na fydd y cyfryngau yn
ei ddwyn - rydym ni angen iddo addysgu
ein plant a’n pobol ifanc ni yn union lle
mae o, ym Meirion. (Bog Asphodel =
Gweiryn y Bladur hefyd, ym
Meirionnydd. Ddysgwyr - unigol ‘gwair’ =
gweiryn.)

Llygad a chlust a thafod
Dyna i chi dri ifanc addawol o’n hen sir

ni, felly, rhai sy’n prysur wneud eu marc
ac yn gymeradwy yn eu bröydd. “Does
’na ddim byd yn uchel ynddyn’ nhw”, fel y
byddai’r hen bobol yn ei ddweud. “Mae
o/hi yn gw’bod ’i stwff”, fel y dywed
ardalwyr Penycae/Rhosllannerchrugog.
(A dydyn nhw ddim yn sticio’u tafodau
allan i ddweud y llythyren ‘th’, nag yn
siarad yn yddfol er mwyn bod yn
ffasiynol, chwaith. Hen rodres - ‘northa
gwirion’ - ydi hynny, fel y gŵyr pawb!)
Da iawn, nhw.

IDIOMAU
Gogor-droi = troi yn eich unfan
Dim byd yn uchel = ddim yn ffroenuchel
a thrwyn yn yr awyr
northa - nonsens, ’stumiau gwirion etc.

O ben Marian Llwyd DIOLCH
Dymuna pwyllgor Cymdeithas
y Dydd ddiolch i'r canlynol am

eu cefnogaeth a'u rhoddion
caredig:

Peredur Jenkins
Margaret a John Pugh‐Jones

Geraint Rees
Ann Doreen Thomas

Eluned Williams
Muriel Williams

Ceridwen Wright
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Wnes i rioed freuddwydio y byddai
penwythnos yn Fflandrys yn cael y fath

effaith arna i. Dwi’n meddwl mai dim ond ar ôl
dod adre mae o wir yn taro rhywun.

Mi ges fy llorio tra ro’n i yno, a mynd yn ddagreuol dim ond
wrth ddarllen penillion Robert Graves am ‘four collier lads from
Ebbw Vale’ yn canu fel angylion ynghanol y brwydro.

Rough pit-boys from the coaly South,
They sang, even in the cannon’s mouth;
Like Sunday’s chapel, Monday’s inn,
The death-trap sounded with their din.

Meddwl am frodyr Taid ro’n i wrth gwrs, Evan a Trebor, dau
hogyn ffarm o Feirionnydd, o deulu o gantorion rhyfeddol. Mi
fydden nhw’n sicr wedi ceisio cadw’n gall drwy ganu, ac mae
meddwl am hynny’n torri fy nghalon i.

Ychydig rydan ni’n ei wybod o’r hanes am fod eu tad wedi
chwerwi gymaint, doedd o ddim isio siarad amdanyn nhw.
Roedd o wedi cael ei siâr o dorcalon am fod ei wraig, Anne,
wedi marw ar enedigaeth ei degfed plentyn yn 1909, a hithau’n
ddim ond 40 oed.

Mae lluniau’r ddau gen i: Evan William Evans a Hugh Trebor
Evans, ac roedd Taid wedi deud bod Evan, neu Ifan, yn dipyn o
sgolor ac wedi cael gradd yn Aberystwyth. Yr unig un o blant
Hafod Oer i fynd mor bell ym myd addysg. Roedd ei gyfaill, Dr
Edwards wastad yn dweud na fyddai o byth wedi llwyddo i fod
yn ddoctor onibai am Ifan, gan mai fo fyddai’n gwneud ei waith
cartref drosto’n aml.

Roedd o’n bêl-droediwr da hefyd, ond gwyddoniaeth oedd ei
faes o ac ymunodd efo’r Royal Engineers, dim ond i gael ei ladd
yn yr ‘Ypres Salient’ ar y 17eg o Dachwedd, 1917, yn 24 oed.
Roedd Taid yn dweud eu bod nhw newydd ennill rhyw frwydr
ac wedi taflu eu capiau yn yr awyr – heb sylweddoli bod
‘snipers’ yn dal yno, ac mai bwled un o’r rheiny laddodd Ifan.
Ond mae Yncl Bob (Robat Caertyddyn), cefnder fy nhad, yn
dweud bod ei dad o wedi deall mai shells laddodd y platoon
cyfan, felly pwy â wyr?

Wrth ‘googlo’ Hafod Oer yn y gwesty yn Ieper ar ôl gweld bedd
Ifan, ddois i ar draws gwefan y ‘Great War Forum’ lle roedd
rhywun o’r Alban yn holi am hanes ‘Evan W. Evans’, gan fod
brawd ei nain wedi ei gladdu nesa ato, wedi ei ladd ar yr un
diwrnod, ac yn yr ‘N Special Company’, fel fo. Erbyn deall, roedd
y ddau newydd gael medalau Croix de Guerre Gwlad Belg.

Mae cofnod yn y Cambrian News, Ionawr 1917 bod ‘Hugh
Trebor Evans, 18, cowman’, wedi cael ‘extension’ i beidio â
gorfod mynd i’r rhyfel tan Fawrth 31 – i gael helpu efo’r wyna
mae’n debyg. Aeth draw fel preifat efo’r Royal Welsh Fusiliers,
ac ar y 19fed o Fedi, 1917, gwta fis ar ôl cyrraedd, cafodd ei
ladd ‘in action,’ ac yn ôl y cofnodion, roedd y 38th Welsh
Division yn Passchendaele bryd hynny, ynghanol y mwd a’r baw.

Stori ges i gan Yncl Bob oedd bod ei dad, John, yn hogyn ifanc yn
gweithio yn y caeau efo’r ceffylau gwedd ddiwedd 1917, pan
basiodd Ffordyn Model T crand, ‘open top’ heibio. Tapiodd y
cyrnol mawr tew ar ysgwydd y chauffeur i stopio, a galw yn ei
Saesneg crand, ar John i ddod ato. Roedd y War Office eisiau’r
ceffylau. Eglurodd John nad y fo oedd pia nhw, ond ei dad, oedd
yn y tŷ.

“Take me up driver.” Gwyddai John na allai ei dad ddeall gair o
Saesneg, felly clymodd y ceffylau’n sownd a brysio at y tŷ.

“Be ma’n ddeud dwa?” gofynnodd ei dad. Pan eglurodd John fod
y War Office eisiau ei geffylau, ateb Robert Evans oedd: “Deuda

di wrtho fo bod y War Office wedi cael dau fab gen i’n barod,
chawn nhw mo’r ddau geffyl hefyd.” Ond doedd ganddo ddim
dewis wrth gwrs.

Roedd gweld yr holl feddi yn Fflandrys yn sioc, ond mae dysgu
mwy am yr unigolion a dychmygu be aethon nhw drwyddo yn
chwalu pen rhywun. Gweld y caeau fuon nhw’n baglu a
stryffaglu drwyddyn nhw – caeau oedd yn dal yn wlyb a
chorsiog, a bellach yn tyfu cnydau anferthol – a melinau gwynt
mawr gwynion fel angylion uwch eu pennau.

Wnes i ddim para’n hir iawn yn yr amgueddfa yn Ieper. Roedd y
posteri propaganda o’r gwahanol wledydd yn fy nghorddi’n
syth. Y dillad militaraidd ar gyfer plant bach yr Almaen ar
ddechrau’r 1900au wedyn... dim ond fel rhoi dillad cowbois i’n
plant ni mae’n siwr, ond mae’r lluniau o’r cyrff maluriedig a
milwyr mewn gwewyr, eu llygaid yn llawn anobaith, yn dangos
nad chwarae plant mo rhyfela.

Madame Laura Evans-Williams o Henllan oedd i fod i ganu cân y
cadeirio yn Eisteddfod 1917, ond gan fod Hedd Wyn wedi ei
ladd, gofynwyd iddi ganu ‘I Blas Gogerddan’ ond mae’n debyg
iddi fethu gorffen ei chanu. Roedd dau o’i brodyr yn ymladd yn
y rhyfel ar y pryd, a byddai dau gefnder iddi – Evan a Trebor
Hafod Oer, yn gelain cyn diwedd y flwyddyn. Dyma eiriau’r gân,
a dwi’n falch iddi fethu ei chanu:

I Blas Gogerddan heb dy dad!
Fy mab erglyw fy llef,
Dos yn dy ôl i faes y gad,
Ac ymladd gydag ef!
Dy fam wyf fi, a gwell gan fam,
It golli’th waed fel dwfr,
Neu agor drws i gorff y dewr,
Na derbyn bachgen llwfr ...
...Daeth ef yn ôl i dy ei fam,
Ond nid, ond nid yn fyw:
Medd hithau, “O fy mab! fy mab!
O maddau im O Dduw!”
Ar hyn atebai llais o’r mur:
“Trwy Gymru tra rhed dwfr,
Mil gwell yw marw’n fachgen dewr,
Na byw yn fachgen llwfr!”

Caiff Siegfried Sasson y gair olaf. Dyma ddyfyniad o’i gerdd ‘The
Hero.’

…and how, at last, he died,
Blown to small bits. And no one seemed to care
Except that lonely woman with white hair.

Bethan Gwanas

Fflandyrs

Evan William Evans Huw Trebor Evans
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Garej Ifor Wyn

Dyma lun o hen fodurdy Ifor
Wyn, gyda Barry Thomas,

sydd bellach ddim ond atgof.

Gyda ddiolch i Ieuan James, Maes Brith, am
y llun!

Nos Lun, 28 Medi, cynhaliodd Cangen Mawddwy gyfarfod cyntaf y tymor, a
hynny am y tro cyntaf erioed drwy gyfrwng Zoom.

Daeth nifer dda ynghyd i wrando ar Gwerfyl Eidda, Swyddog Hyrwyddo
Clybiau Gwawr, yn sôn am y cynnyrch croen naturiol Tropic. Cyfeiriodd at
effaith y gwahanol fathau o gynnyrch ar y croen, gan ddangos yr amrywiol
botiau a photeli ac ansawdd eu cynnwys ar y sgrîn. Roedd oglau da ar y
cynnyrch hefyd, ond roedd yn rhaid inni dderbyn ei gair am hynny! Roedd y
Gangen yn cael canran o’r elw ar bob eitem oedd yn cael ei phrynu, a
chodwyd swm sylweddol. Bydd cyfarfod nesaf y Gangen nos Lun 26 Hydref,
am 7.30 yr hwyr yn Neuadd Dinas Mawddwy (oni chlywir yn wahanol).

Ydy, mae’r Adran Bentref wedi dechrau arni eto
eleni! Yn dilyn newid yn y drefn yn sgil pandemig

Covid-19, a sawl cyfarfod hyfforddiant drwy law
Swyddogion Cymunedol yr Urdd yn Ganolog, mae hi’n
braf iawn dweud ein bod wedi cyfarfod ddwywaith y
mis hwn!

Mae’r cyfarfodydd yn digwydd yn yr awyr agored ar hyn o bryd –
felly i ddechrau’r tymor, cynhaliwyd noson o gampau amrywiol ar y

llain gwair ger parc y pentref. Do fe ddaeth y glaw, ond fe
ddaeth yr aelodau hefyd yn un haid a braf oedd croesawu
aelodau newydd eto eleni. Cymaint oedd prysurdeb y noson ni
fu cyfle i dynnu llun i gofnodi’r prysurdeb!

Daeth Mair Tomos Ifans atom ni nos Fercher diwethaf i adrodd
hanes sant Tydecho – sant nodedig iawn o ardal Mawddwy (yn
wreiddiol o Lydaw). Swynwyd yr aelodau gan ei hanes yn trin y
tir ac anifeiliaid o bob math mor fedrus, a’r hanes amdano a
cheffylau gwynion Maelgwn Gwynedd a drodd yn felyn
(gofynnwch i’r plant am y rheswm dros hynny). I gynhesu ar ôl
cyfnod llonydd carlamodd, pranciodd a rhuodd yr aelodau ar
hyd lawnt y Plas, ac mi lwyddwyd i dynnu lluniau y tro hwn.

Sesiwn ar thema Calan Gaeaf sydd ar y gweill ar gyfer y sesiwn
nesaf – gan gadw llygaid barcud ar ragolygon y tywydd. Diolch
o galon i’r holl rieni am eu cefnogaeth, mae hi’n braf ailgydio
yng ngweithgareddau'r Adran unwaith eto.

YR URDD ‐ Adran Bentref Dinas Mawddwy

MERCHED Y WAWR ‐ Cangen Dinas Mawddwy
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DWYN I GOF gyda Merfyn Wyn Tomos

Roedd 6 Mai 1904 yn
ddiwrnod mawr yn

hanes yr hen dref. Y diwrnod
hwnnw bu’r lle yn fwrlwm o
bobl a gweithgareddau na
welwyd eu bath o’r blaen neu
o bosibl ers hynny. Pa’m
medda chi?

Wel y diwrnod hwnnw cyrhaeddodd
y sioe fwyaf a fu yma erioed. Hon
oedd arddangosfa’r amryddawn a’r
anfarwol ’Buffalo Bill’, neu i roi ei enw
llawn iddo, Milwriad William
Frederick Cody. Honnid, yn ôl y
cyhoeddusrwydd, mai dyma fyddai’r
cyfle olaf i weld y gwron a’i fintai yn y
wlad hon. Gyda llaw, enillodd yr enw
Buffalo Bill oherwydd iddo ladd
cymaint o’r ych gwyllt yn ei ddydd.
Honnir iddo ladd dros 4000 ohonynt
yn y cyfnod rhwng 1867 ac 1869 yn
unig. Mae’n anodd amgyffred y fath
gyflafan yn ein dyddiau ni.
Defnyddiwyd y cig yn bennaf i fwydo
milwyr a gweithwyr y rheilffyrdd.

Yn dilyn ei gyfnod fel 'scout' i'r fyddin,
meithrinodd Buffalo Bill barch mawr
at yr Americanwyr cynhenid, serch
bod ei sioeau yn cynnwys digonedd o
ymladd ffyrnig rhyngddynt a'r
cowbois. Roedd hefyd yn awyddus i
ddangos bod y brodorion yn bobl
deallus gyda'u diwylliant unigryw yn
hytrach na’u portreadu fel pobl
creulon, anwaraidd.

Does dim dwy waith y daeth Buffalo
Bill, trwy gyfrwng ei sioe syfrdanol,
yn un o wynebau mwyaf cyfarwydd ei
ddydd, gan helpu i lunio’r ddelwedd
sydd gennym o’r Gorllewin Gwyllt.
Aeth fy nau daid, hwythau’n wŷr ifanc yn ei arddegau ar y pryd,
i weld yr holl sbri a leolwyd ar y Marian. Ac, fel rhai o fy
nghenhedlaeth i a fu yn gwrando ar Bob Dylan ar Ynys Wyth yn
1970, gallent frolio y buont yna.

Mewn cwta chwe diwrnod ar ddechrau mis Mai, bu’r
sioe yn ymweld a Llandudno, Caergybi, Caernarfon,
Porthmadog, Dolgellau ac Aberystwyth. Roedd yn gamp
anhygoel yn ei hun i drefnu yr holl beth - y cludiant,
gosod popeth yn ei le, tynnu popeth i lawr ac yna

symud ymlaen i’r dref
nesaf. Mae’n sicr y byddai
wedi bod yn brofiad
bythgofiadwy i weld yr holl
berfformwyr yn gadael yr
orsaf ac yn teithio i lawr y
Bont Fawr i’r Marian. Yn ôl
y poster roedd tri trên
arbennig gyda 800 o bobl a
500 o geffylau.

Beth am y sioe ei hun?
Roedd yn gymysgedd
anhygoel.

Cafwyd campau marchogaeth
er enghraifft, gan frodorion
America megis aelodau o
dylwythau’r Sioux, Cheyenne a
Lakota, Cosaciaid o Rwsia,
Bedowiniaid o’r Dwyrain Canol,
Gauchos o dde America ynghyd
a chynrychiolwyr o Siapan a
Mecsico. Bu un cowboi o’r enw
Carter hyd yn oed yn gwneud
triciau beiddgar ar gefn ei feic.
Yn ogystal, ail-grewyd
digwyddiadau adnabyddus fel
brwydr y Little Big Horn a
chafwyd nifer helaeth o
stondinau amrywiol yn
cynnwys Lentini, y gŵr â thri
choes, J D Cramer gyda’i groen
elastig a gwddf giraff a Jessica
druan, y ferch a gwallt mwsogl.
Ar ben hyn caed ciwed o
berfformwyr ymylol yn
cynnwys bwytawyr tân a
swynwyr nadroedd.

Does dim dwywaith y
gadawodd y sioe ei farc ar y
dref mewn mwy nag un ystyr.
Roedd y Clwb Criced yn sicr yn
bur anhapus. Cyn gynted ag y
gadawodd y cwmni diddan
derbyniodd Clerc
Ymddiriedolwyr y Marian
lythyr o gŵyn oddi wrth H W
Bromby, Ysgrifennydd y Clwb
Criced. Gellir ond dychmygu’r
llanastr a ddeilliai o’r holl
garlamu o gwmpas y dolydd a’r
effaith andwyol ar y llain
chwarae.

Roedd Buffalo Bill yn enw
cyfarwydd i ni blant y dref a difyr deall nad oedd fy nheidiau yn
tynnu fy nghoes wrth sôn wrthyf pan oeddwn yn blentyn,
iddynt weld yr hen Bill yn mynd trwy ei bethau ar gefn ei geffyl
ar y Marian Mawr!

Pan ddaeth y Gorllewin Gwyllt i’r hen dref
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Mae newid yn nhrefniadau'r bysus ar y
Sgwâr ers 12fed o Hydref, ac mae hyn

oherwydd y pandemig. Mae'r terminus wedi'i
symud dros dro o’r Sgwâr i gerllaw Ffordd yr
Aran.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymddiheuro am unrhyw
anghyfleustra oherwydd y newid, ond yn sgil derbyn
cwynion gan fusnesau lleol fod teithwyr yn ymgynnull
tu allan i’w hadeiladau tra ‘n aros am fysiau a ddim yn
cadw at ofynion pellhau cymdeithasol, mae hwn yn
fesur diogelwch yn ystod y pandemig Covid19, er
mwyn sicrhau bod mynediad i’r siopau yn parhau i fod
yn glir. Penderfynwyd symud cyfnewidfa pedwar bws
o’r llwybrau 28, T2 a T3 fel mesur dros dro i safle
gerllaw depot ‘Lloyd’s coaches’ oddi ar Ffordd yr Aran.
Mae’r peirianwyr traffig yn edrych ar y posibilrwydd o
osod arwyddion ychwanegol dros dro ar gyfer y safle
yma. Cofiwch bydd bysiau yn dal i godi a gostwng
teithwyr o’r Sgwâr. Y gwahaniaeth mawr gweladwy yw
mai fesul un bydd y bysus yn sefyll ar y sgwâr yn
hytrach na 4 neu 5 ohonynt.

Yn dilyn ein herthygl mis Medi, rydym yn
awyddus i ail adrodd pa mor bwysig yw hi i

chi wneud apwyntiad ar gyfer cael brechiad rhag
y ffliw ,os nad ydych wedi ei dderbyn yn barod.

Mae’r clinigau ar gyfer mis Hydref erbyn hyn wedi
digwydd,neu byddant wedi ei cwblhau cyn diwedd y mis. Mae
cynnal y clinigau yn y pentrefi wedi bod yn llwyddiant mawr.

Bydd y clinic ar gyfer Rhyd-y-main yn cael ei gynnal ar
Dachwedd 2 am 9.00yb.

Cofiwch: Os digwydd i chi gael y feirws ffliw, ac eich bod yn
hollol iach, dylai’r afiechyd wella ohono ei hun mewn tua
wythnos. Fodd bynnag mae'r feirws yn gallu achosi afiechyd
llym mewn cleifion sydd yn y grŵpiau risg uchel, a hyd yn oed
yn gallu achosi marwolaeth. Ymysg y cleifion sydd yn y
grŵpiau yma, mae'r henoed, merched beichiog, a chleifion
sydd eisioes yn dioddef o glefydau tymor hir. Os ydych chi'n
perthyn i un o’r categoriau hyn, gall y ffliw achosi broncitis a
hyd yn oed niwmonia. Yn y cyswllt yma rdym yn eich cynghori
i gael brechiad y ffliw bob blwyddyn.

Rydym yn eich annog i gael y brechiad os ydych:

• yn 65 oed neu hyn,

• yn feichiog,

• yn dioddef o Glefyd y Siwgwr, Caethder, COPD, unrhyw
gyflwr ar y galon, yr iau a’r arenau, gordewdra neu
gwrthimiwnedd,

• yn byw mewn Cartref Henoed neu unrhyw gartref gofal
parhaol,

• yn derbyn lwfans gofal, neu

• eich bod chi yn ofalwr llawn amser i glaf neu berson
anabl sydd angen eich gofal.

Brechiad y Plant:

Plant dros 6 mis oed gyda salwch tymor hir, Plant 2 a 3 oed ar
Awst 31 2019 (dyddiad geni rhwng Medi 2016 a 31 Awst
2018). Bydd plant oedran cynradd yn derbyn y brechiad
drwy’r Nyrs yn yr Ysgol.

Mi fyddwn yn dechrau clinic Brechiad y Plant yn y Feddygfa ar
y 10 o Fedi.

Mae apwyntiadau ar gael yn awr ac rydym yn eich annog i
gysylltu â’r Feddygfa ar 01341 422 431 er mwyn sicrhau
dyddiad eich brechiad.

Ni fydd unrhyw un o'n clinigau ffliw eleni yn gallu gweithredu
fel sesiwn galw heibio, ni fyddwn yn gallu rhoi brechlyn i chi
oni bai bod gennych apwyntiad rhagblaen. Wrth gysylltu â'r
practis rhoddir amser penodol i chi a rhif ciwbicl, a gofynnir
ichi sicrhau eich bod yn gwisgo mwgwd a dillad llac. Bydd
system unffordd ar waith gyda Hylif Diheintio ar gael pe
dymunwch wrth adael y neuadd. Os byddwch chi'n datblygu
tymheredd, peswch neu’n sal yn gyffredinol, mae'n bwysig
nad ydych chi'n mynychu.

Fel rydych yn siwr o fod wedi darllen yn y wasg, bydd brechlyn
y ffliw ar gael i bawb dros 50 oed. OND rydym wedi cael ein
hysbysu nad ydym yn cael cynnig y brechlyn i'r grŵp yma ar
hyn o bryd, yn hytrach y cynllun yw, os caiff digon o'r
brechlyni ei gynhyrchu, cawn ddechrau imiwneiddio yn ystod
misoedd Tachwedd a Rhagfyr. Pan fyddwn mewn sefyllfa i
gynnal clinigau, byddwn yn hysbysebu ar ein gwefan, tudalen
Facebook, a byddwn yn dechrau cysylltu â'r cleifion yn
uniongyrchol.

Newyddion Syrjeri Caerffynnon

Gwasanaethau Bws
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Mae labeli gydag enwau'r sawl sydd wedi noddi eu sêt,
bellach wedi cyrraedd ac wedi eu gosod yn y sêt briodol.

Diolch o galon i’r sawl sydd wedi noddi sêt, ond mae yna ambell
sêt yn dal ar ôl heb ei noddi!

Felly hoffwn atgoffa chwi am y ffordd unigryw yma i roi cymorth i’r clwb hel arian,
a hynny wedi gwariant sylweddol i adeiladu ffens oddi amgylch y maes pêl-droed
yn ogystal â gwelliannau i’r eisteddle.

O ganlyniad i welliannau i’r eisteddle, mae hi wedi bod yn bosib gosod 100 o seddi
sydd bellach yn ofynol gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru os am gamu ymlaen i’r
dyfodol. Felly os hoffech noddi set ‘am oes’, mae’r gost yn £80, ac mae hyn yn
cynnwys eich neges bersonnol chi, a bydd hwn wedi ei osod ar gefn y set.

Gallwch enwi'r sêt :

• Yn eich enw chwi neu aelod o’r teulu

• Yn enw chwaraewr neu aelod pwyllgor o’r gorffennol neu aelod presennol.

• Fel anrheg i ffrind neu er cof am un annwyl

• Yn enw cwmni

Os am noddi ‘Sêt am Oes’ yna gallwch gysylltu gydag aelod o’r pwyllgor neu
Stephen Parry ar stephenparry935@btinternet.com

Mae hi’n bosib talu yn fisol, £8 y mis am 10 mis, neu £5 y mis am 16 o fisoedd.

Noder: Cofiwch fydd noddi y sêt ddim yn galluogi mynediad am ddim i’r gemau!

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth!

CLWB PÊL‐DROED:

CLWB CRICED:
Medi prysur i’r
Clwb Criced

Gyda thymor wedi ei gwtogi oherwydd
y pandemig, roedd chwaraewyr clwb

criced Dolgellau yn gwneud y mwyaf o’r
cyfle i chwarae cyn gaeaf hir. Gyda’r gêm
olaf ar y 27ain o Fedi, trefnwyd saith gêm
i gyd ym mis Medi. Roedd nifer o
chwaraewyr cyson y clwb dros y
blynyddoedd diwethaf wedi penderfynu
peidio chwarae, felly gwelwyd nifer o
chwaraewyr ieuenctid y clwb yn cymryd y
cyfle i gamu lan i chwarae i dîm yr oedolion.

Roedd tair buddugoliaeth dda ym mis Medi yn erbyn
Aberystwyth, Talybont ac un o fawrion y Gogledd,
Bae Colwyn. Yn erbyn Aberystwyth aeth dwy wiced
yr un i Morgan Yorke a Joe Williamson a sgôr uchaf o
31 i Zac Dimmer, yn ogystal â 69 i hen ben Jonathan
Lloyd, a Dolgellau yn fuddugol o 8 wiced.

Chwarae ym Mhae Colwyn yr wythnos cynt, a Dolgellau yn
fuddugol mewn cyfres o dair gêm gafodd eu chwarae yn yr
ysbryd cywir. Aeth dwy wiced i Llio Parry ac un yr un i Ellis
Rogers a Moc Llywelyn yn ogystal â sgôr uchaf o 41 i Joe
Williamson a hynny'n golygu bod Dolgellau yn fuddugol o 6
wiced. Braf oedd gweld cyn chwaraewr, Siôn Francis yn
dychwelyd gyda sgôr o 57.

Yn erbyn Talybont, roedd hen ben, Richard Rees, yn arwain y
ffordd gyda 59 a chefnogaeth o 22hfa cyflym gan Morgan Yorke
yn help i gyrraedd 198-7. Roedd hwn yn dechrau rhediad o
sawl sgôr uchel i Morgan a gafodd 49 ar y diwrnod olynol; sgôr
uchaf Morgan i’r tîm oedolion. Mewn ymateb roedd troellwyr
talentog Dolgellau yn arwain y ffordd gyda dwy wiced yr un i
Jack Williamson a Sam Williams.

Rydym yn aros i glywed am drefniadau’r gaeaf a byddwn yn
cysylltu unwaith bydd rhain wedi eu cadarnhau. Diolch i bawb
sydd wedi chwarae i’r clwb eleni a diolch i’r pwyllgor am ei
waith caled yn y cefndir.

Tîm Dolgellau yn erbyn Aberystwyth, Llun: Claire Dimmer

Noddi Sêt Am Oes?
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Diolch am ddarllen! Bydd y rhifyn nesa yn
y siopau ar Dachwedd 18

GWOBRWYO DIWEDD TYMOR CLWB PÊL‐DROED DOLGELLAU

Er na fu noson wobrwyo ar y cyfryw, mae’r
clwb wedi llwyddo i ddenu Rod Davies i
dynnu lluniau rhai o'r buddugwyr ac
enillwyr gwahanol wobrwyon am y tymor
a ddaeth i ben yn ôl ym Mis Mawrth 2020.

Capten Y Tîm Wrthgefn, Dylan Breeze, gyda Thlws Enillwyr
Adran 2 o Gynghrair Cambrian Tyres 2019-20.

Chwaraewr Ifanc y Tymor:
Jake Jones

Chwaraewr y Flwyddyn (Tîm
Wrthgefn): Jasper Jones

Chwaraewr y Flwyddyn Tim
Cyntaf a Phrif Sgoriwr Goliau:
David Edwards

Steffan Williams -
Chwaraewr wedi ei
ddewis gan yr Hyfforddwr

Nathan Morris -
Chwaraewr wedi
ei ddewis gan y
Chwaraewyr

Tîm Dan 16

Jonny Leeds - Chwaraewr y
Flwyddyn gan y Chwaraewyr

Iestyn Jarman - Chwaraewr y
Flwyddyn gan y Rheolwr

Tîm Dan 14

Dan Owen -
Chwaraewr y
Flwyddyn gan
y Chwaraewyr

Issac Sutton -
Chwaraewr y
Flwyddyn gan
y Rheolwr

Tîm Dan 12

Aled Jones - Chwaraewr y
Flwyddyn gan y ChwaraewyrCynan Jones - Chwaraewr y

Flwyddyn gan y Rheolwr

Tîm Dan 10

Tîm Dan 8

Chwaraewr y Flwyddyn gan y Rheolwr :
Jordan Parkes
Chwaraewr y Flwyddyn gan y Chwaraewyr :
Louie Andrews

Adroddiad: Stephen Parry

Lluniau: Rod Davies




