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Pandemig neu beidio bydd y Panto yn digwydd!
Dewin OZ(oom) - Rhagyfr 14,15,16 a 17

Ar achlysur cyhoeddi 500fed rhifyn
‘Llafar Bro’ …
Dathlwn, canwn mewn cyni, - o afael
‘Covid’ daliwn ati;
Â ‘Stiniog i’n cefnogi
Ymlaen nawr i’r mil awn ni!
Iwan Morgan



A message to non-Welsh readers

WELCOME




to our community newspaper
on its 500th edition
To celebrate the fact that Llafar Bro -which covers
Ffestiniog, Trawsfynydd, Maentwrog and districtshas reached this special milestone, it was decided to
issue a free copy to all residences in the catchment
area.
Llafar Bro, like the other 58 community
newspapers that are published in many parts of Wales
have been instumental in the preservation of the
native language in their areas. Our greatest wish is to
welcome all newcomers who decide to become an
important part of our community by contributing
towards the survival of our language, and supporting
our culture. Therefore, CROESO to this special
edition of our community newspaper, and hopefully
to subscribe towards its monthly publication. Our
wish is to create an opportunity for potential learners
to become a full part of this Welsh-speaking
community. For further details, contact Catrin
Roberts, who is a local Welsh language tutor:
cadwsboltatws@hotmail.co.uk and those interested
might also like to call and speak to Elin Jones at Siop
yr Hen Bost (bookshop) on the High Street if you are
interested in discussing or getting more information
about history, language and culture in the local area.

Dyma’r newyddion mae pawb wedi bod yn ddisgwyl! Na, yn
anﬀodus mae hi dal yn rhy gynnar ar gyfer brechiad i Covid 19.
Bydd Cwmni Bro yn parhau i gefnogi eu cymuned, diolch i gronfa
cymunedol y Loteri.
Bydd Cwmni Bro a phartneiriad yn llwyfannu panto digidol
arbennig am y tro gyntaf eleni o’r enw, ‘Y Dewin OZ(oom)’.
Bwriad y prosiect ydi creu sioe hwyliog i’r gymuned gyfan i
godi calon yn ystod y cyfnod cythryblys yma a chael hwyl cyn yr
ŵyl gan gynnwys y gymuned, sefydliadau, mudiadau a mentrau.
Bydd CreuHAU, Theatr Gybolfa, Brocast a Clwb Clinc yn cydweithio i greu,
hyrwyddo a darlledu sioe arbennig wedi ei selio ar stori Dorothy yn mynd ‘draw dros yr enfys’ i chwilio am
fywyd gwell. A ddaw eto haul ar fryn i Dorothy a’i ﬀrindiau?
Da’ ni i gyd wedi gweld neu ddarllen y stori enwog yma ond erioed wedi ei leoli ym Mro Ffestiniog!
Dyma gyfle i bawb ymuno yn yr hwyl gyda naws cymunedol newydd i hen stori a adnabyddir ledled y byd!
Bydd cyfres o sioeau arbennig yn cael eu darlledu dros dair noson rhwng Rhagfyr 14, 15 ac 16 a fydd yn
arwain at noson arbennig rhyngweithiol ar yr 17eg, lle fydd y gymuned yn cael dewis y diweddglo yn fyw
o’u stafell fyw ac ar y we! Be’ all fynd o’i le!?
Felly ai diweddglo hapus neu ddiweddglo trist fydd i hanes Dorothy yn ‘Stiniog? Chi fydd yn dewis!
Rhowch y dyddiad yn eich ﬀôn neu ddyddiadur: Rhagfyr 14eg, a gwyliwch am ping ar eich dyfais ar sut
i ddod a’r cyfan yn fyw i’ch ﬀôn, tablet, teledu neu laptop!
Am fwy o fanylion neu i gymryd rhan gwyliwch ﬀesbwc a trydar BROcast Ffestiniog neu gysylltwch ar
01766 831 111 neu brocast@cwmnibro.cymru

Hoffai’r HWB gymryd y cyfle hwn i ddiolch i, a llongyfarch Llafar Bro
ar gyrraedd y garreg filltir yma o 500 rhifyn! Ein papur bro yw calon
ein cymuned ac edrychwn ymlaen at lawer iawn mwy
Newyddion Cyﬀroes!
Mae Sion Corn wedi cysylltu â ni yn yr HWB yn ymddiheuro nad yw’n gallu ymweld â phlant yr ardal cyn
noswyl Nadolig eleni oherwydd yr hen Covid ‘na. Roedd yn teimlo’n drist iawn am hyn gan ei fod yn hoﬀ
iawn o gael gwneud y daith tra mae’r corrachod
yn brysur yn gwneud y trefniadau ar gyfer yr
anrhegion. Felly mae o wedi cynnig cynnal
sesiynnau arbennig i blant ‘Stiniog ar Zoom! Da
‘de? Cysylltwch â ni i drefnu i’ch plentyn/plant
gael gymryd rhan.

Newyddion o’r HWB :
Cefnogi Cymuned
Wel, mae bron i bum mis wedi mynd bellach, ers
i ni gychwyn y prosiect hwn ym mis Gorﬀennaf
ac mae’r amser wedi hedfan! Fel y gwyddoch
mae’n debyg, prosiect chwe mis wedi ei ariannu
parhad ar dudalen 3

YN Y RHIFYN HWN .........

DYDDIADAU PWYSIG .........

CYFARFODYDD LLAFAR BRO

Newyddion y Fro • Erthyglau am
y Fro • a llawer iawn mwy

Dyddiad olaf derbyn deunydd rhifyn Ionawr
fydd dydd Gwener, 1af Ionawr 2021

Gwyliwch ein cyfryngau cymdeithasol
am wybodaeth pellach.

Noddwyd y rhifyn X
hwn gan ........... X X
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ymholiadau@drefwerdd.cymru
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Papur Bro Cylch Ffestiniog
Blaenau Ffestiniog, Llan, Manod,
Tanygrisiau, Rhiw a Glanypwll,
Trawsfynydd, Maentwrog a Gellilydan

http://llafar-bro.blogspot.co.uk
www.facebook.com/LlafarBro
swyDDoGIon
CADEIRyDD:

Paul Williams,
Neigwl, Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
( 01766 830457 ebost: wilias@btinternet.com
ysGRIFEnnyDD:

Shian Jones, 4 Ffordd Benar,
Blaenau Ffestiniog LL41 3UU
( 01766 830549 ebost: shian.jones@yahoo.com
Is-ysGRIFEnnyDD:

Vivian Parry Williams, 7 Trem y Fron,
Blaenau Ffestiniog LL41 3DP ( 01766 831814
ebost: vivian.williams@btinternet.com
TRysoRyDD:

Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn,
Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3UG
( 01766 831539 ebost: sandralewis62@icloud.com
TREFnyDD HysBysEBIon:

Glyn Daniels, 66 Fron Fawr,
Blaenau Ffestiniog LL41 3yD ( 07731 605557
ebost:cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru
DosBARTHwR:

Emyr Jones, Noddfa, Llan Ffestiniog LL41 4NN
( 01766 762582
Is-DDosBARTHwyR A
DosBARTHwyR DRwy’R PosT:

GOLyGyDDION LLAfAR BRO
Dyma fanylion y golygyddion i gyd.
Byddwch cystal â chysylltu â’r golygydd priodol yn ei
dro os gwelwch yn dda.
Ionawr a Chwefror
Glyn Lasarus Jones
Afallon, Cae Clyd, Manod, Blaenau Ffestiniog.
LL41 4AU Symudol: 07708 347 195
glynlasarusjones@gmail.com
Mawrth ac Ebrill
Rhydian Morgan,
Ty’n Ffridd, Llan Ffestiniog
01766 762687 Symudol: 07555194074
rhydian.morgan@talk21.com
Mai a Mehefin
Iwan Morgan,
Ty’n Ffridd, Llan Ffestiniog
01766 762687
iwan.morgan@ymail.com
Gorﬀennaf a Medi (a gwe-feistr Llafar Bro)
Paul Williams,
Neigwl, Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
01766 830457
wilias@btinternet.com
Hydref a Thachwedd
Tecwyn Vaughan Jones,
Tŷ Canol, 2, Ffordd y Glyn, Bae Colwyn
Conwy LL29 8RQ
01492 202756
tecwynvaughanjones@hotmail.com
Rhagfyr
Ceinwen Humphreys a Rhodd Arnold,
Machros, Sgwâr Oakeley, Blaenau Ffestiniog
LL41 3PU
01766 830760
ceinwenlloyd41@yahoo.co.uk

Brian Rushworth a Maldwyn Williams
FFoToGRAFFyDD

Alwyn Jones ( 01766 830291

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

TEIPyDDEsAU
Heddus Williams, Glesryn, Glynllifon, Blaenau.
Eira Kirkman, 1 Bryn Gwynedd, Rhiwbryfdir

TAPIAU I’R DEILLIon
Nan Rowlands, Y Glyn, Llan. ( 762492
Gweithredir gynllun Tapiau i’r Deillion yn
annibynol o Llafar Bro.

HySBySEBION
Prisiau hysbysebu yn Llafar Bro fel a ganlyn:
A
lled colofn x 4 cm
£7 y mis
B
lled colofn x 6 cm
£9 y mis
C
lled colofn x 9 cm
£10 y mis
CH lled dwy golofn x 6cm £15 y mis
D
chwarter tudalen
£21 y mis
Cynnwys ﬀurflen efo’r papur 800 – £40

EITEMAU HWyR
Bydd eitemau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau
yn ymddangos yn y rhifyn nesaf.
Sylwer os gwelwch yn dda ar ddyddiadau’r mis
ar y dudalen flaen.
Nid yw Cymdeithas Llafar Bro,
na’r golygydd o reidrwydd yn cytuno â chynnwys
yr erthyglau a’r deunydd a ddaw i mewn, ac ni
allwn dderbyn cyfrifoldeb am y cynnwys.
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Nadolig Llawen

RHODDION – gyda diolch
Mrs Megan Pugh, Salem House, Tanygrisiau £10
Meirion a June
£10
Liz a Raymond Tester
£10
Dafydd ac Eleri, Brynoﬀeren
£20
Mrs Eurwen Davies, 2 Bowydd Road
£20
£5
Gwenno Enfys
Di-enw
£5
Di-enw
£10
Emrys a Gwen, Llainwen, Trawsfynydd
£10
Er côf am Ken a Vivian gan Lena, Jones St. £10
Er côf a hiraeth am Alwyn gan
Nest, Dewi a’r teulu
£20
Er côf am Idris a Gareth Lewis gan
Nancy, Eifion, Sandra a’r teulu
£10
Er côf am Iorwerth gan Nancy a’r plant
£20
£25
Bill a Mary Jones, Glan-y-Pwll
Er côf am Eifion gan Margaret a’r plant
£50
Chico ac Yvonne, Llan
£10
Elizabeth Jones, Bow Street
£7.24
Er cof am Phillip a Doris Owens, Brynbowydd £10
Michael Eric Jones, Llanddaniel
£7.24
Er côf am Harri a Pegi Evans-Jones gan
Gareth Evans-Jones
£20
Ann P. Morgan, Bae Colwyn
£12.24
Di-enw
£12.24
Nora Williams, Llan
£7.24
Am ddiolchiadau gan Pyrs Rowlands
£10
Lilian Coulthard,Lerpwl
£12.24
Arwel Jones, Rugby
£7.24
Di-enw
£12.24
Cliﬀord a Iona Jones,Bontnewydd
£20
Olwen Jones, Dinas Mawddwy
£7.24
Gwenlliad Thomas, Yr Wyddgrud
£12.24
R. Oswyn Owen, Warrington
£15.00
Gwilym Jones, Cemaes
£5
Enid Roberts, Bangor
£25
Eurwen Thomas, Llandudno
£20.24
Heather, Peter a’r teulu
£25
Viona Ellis, Yr Wyddgrug
£7.24
Er côf an Gweneth Roberts, 33 Y Glynnor,
Gellilydan gan Gwilym Roberts
£10
Helen a Medwyn, Llwyn Onn, Glanypwll £10
Clwb y Ffiwsilwyr Cymreig
£10

i holl ddarllenwyr Llafar Bro

Golygyddol
Mae 2020 yn brysur ddirwyn i ben. Bu’n flwyddyn ddyrys iawn ac eﬀeithiodd gryn dipyn ar ein bywyd
arferol ni. Gwelsom gynnydd mawr yn lledaeniad y firws COVID 19 ar draws y byd. Daeth a gofid, ofn,
caethiwed a thristwch i’n bywydau. Collasom gwmnïaeth ein teulu, ﬀrindiau a chydnabod. Bu’n anodd
peidio â chael cymdeithasu wyneb yn wyneb mewn gwahanol sefydliadau. Newidiodd popeth dros nos.
Ond, er mwyn ei orchfygu rhaid oedd ymwroli a chadw rheolau oedd yn llym ar adegau.
Ond eto, ynghanol y cwbl, gwelsom lawer o ddaioni ac ewyllys dda yn dod i’r amlwg, pethau a gollasom
fel pobl yn ein prysurdeb a’n hunanoldeb. Daeth consyrn am eraill i’r brig – am ein cymdogion, cyfeillion
a theulu. Cafodd ymdrech i helpu eraill le dyladwy, i ofalu am yr henoed, yr unig, y digartref a’r rhai tlotaf.
Cawsom gyfle i ddod i gytgord â natur unwaith eto, i werthfawrogi cân yr adar, a’r
harddwch o’n cwmpas, ac i sylweddoli mor hwylus a rhydd oedd ein bywydau
cyn Covid 19. Do, death Covid 19 a ni at ein coed, a gyda’r gobaith am frechlyn
i ddifa’r firws, bydded i ni beidio anghofio y gwerthoedd a gafwyd yn ei sgîl
yn 2020.
Mae’r rhifyn yma o Llafar Bro yn un arbenning. Hwn yw’r 500 rhifyn
i’w argraﬀu. A dyna beth yw gorchest gwerth ei chofnodi! Bu’r cwbl yn
bosibl oherwydd dycnwch criw bach ﬀyddlon o bobl pendefynol i
lwyddo, ond yn bennaf i ﬀyddlondeb pob un ohonoch chwi, ddarllenwyr
ﬀyddlon. Daliwch ati gan obeithio y bydd 2021 yn llai cythryblus i ni i gyd
Dymunaf Nadolig dedwydd i bob un ohonoch.

Annwyl Olygydd
Annwyl olygydd
Ysgrifennaf atoch, ar ran holl ddarllenwyr Llafar Bro i
longyfarch Joanne Humphreys, am ennill gwobr
Ymddiriedolaeth Sidney Nolan am ei gwaith celf. Dwi’n
siwr y byddwch, fel finnau, yn filch iawn o ﬀarwelio â
2020 gan ei bod wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i
nifer o bobl.
Yn gywir
Rhian Jones
Blaenau Ffestiniog

••••
Annwyl olygydd
Yn ddiweddar, tynnwyd fy sylw at newidiadau
arfaethedig a fyddai, yn fy nhyb i, nid yn unig yn tanseilio
enw da Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, ond yn
gwanhau’r Ysgol a’i gallu i ddarparu’r addysg
gynhwysfawr ac unigryw y mae hi’n adnabyddus amdani.
O’r herwydd rwyf yn ceisio dod o hyd i gyn –
fyfyrwyr sy’n fodlon arwyddo llythyr agored i’r Brifysgol
yn galw arnyn ti ail-ystyried y newidiadau, a fyddai’n
golygu colli 2 aelod o staﬀ yr adran.
Pe bai gennych ddiddordeb arwyddo’r llythyr,
anfonwch e-bost gyda’ch enw at osian@argoedd.cymru
Cofion,
Osian

••••
Annwyl olygydd
Wrth gyfeirio at y YMI yn y rhifyn diwethaf, fy mwriad
oedd cynnwys cyfeiriad at waith Vivian Parry-Williams
ar hanes y YMI yn Stiniog ond trwy amryfusedd fe’i
gadawyd allan. Cyhoeddwyd cyfres o bedair erthygl
ganddo yn Rhamant Bro, Rhifynnau 29-32, 2010-13
sydd yn gofnod gwych o hanes y YMI yn Stiniog a hefyd
hanes yr adeilad sydd ger y fynedfa i’r Ganolfan.
Tecwyn Vaughan Jones

sydd yn ei dro o fudd a chysur i’n cleifion a
defnyddwyr gwasanaeth, ac wrth gwrs,
gwobrwyo’r enillwyr.
Bydd yr enillydd yn rhywun sydd wedi gwneud
ymdrech fawr i ddysgu Cymraeg ac yn achub ar
bob cyfle i ddefnyddio’r hyn maen nhw wedi’i
ddysgu yn y gweithle gyda chleifion a defnyddwyr
gwasanaeth.
Eleni bydd y gystadleuaeth ar ﬀurf dra wahanol
yn sgil Covid-19, ac fe’i cynhelir yn gyfan gwbl yn
rhithiol.
Felly os gwyddoch am aelod o staﬀ sy’n
haeddu cydnabyddiaeth, beth am eu henwebu?
I dderbyn ﬀurflen enwebu, dylech e-bostio
BCU.TiwtoryGymraeg@wales.nhs.uk Dyddiad
cau derbyn ﬀurflenni enwebu yw 18 Rhagfyr 2020,
a chyhoeddir enw’r enillydd ar 1 Mawrth 2021.
Diolch yn fawr am ganiatáu i ni hysbysu eich
darllenwyr am hyn drwy gyfrwng eich papur bro,
a gobeithiwn dderbyn enwebiadau’n fuan.
Yn Gywir
Sioned Jones
Swyddog Cefnogi Hyﬀorddiant Cymraeg
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

••••
Awelon
Annwyl olygydd
Hoﬀwn longyfarch ein papur bro hoﬀ, ‘Llafar Bro’,
ar gyrraedd y 500fed rhifyn – clodfawr yn wir. Rwyf
hefyd am didolch i’r gwirfoddolwyr ﬀyddlon, ers
1975, fu’n gofalu fod 11 copi y flwyddyn ar gael ar
hyd y blynyddoedd. Hoﬀwn ddiolch o waelod
calon am y fraint a’r boddhad o fod yn rhan o’r tîm.
Fel rwyf wedi dweud o’r blaen, dioch i Geraint am
fy mherswadio i ofalu am newyddion Llan, a

minnau’n di-hyder iawn. Dwi ddim yn cofio pryd y
dechreuais – ond nid mor bell yn ôl a 1975! Rwyf
wedi mwyhau, ac er cymaint pwysau eraill ar
adegau dros y blynyddoedd, roedd bob amser gyfle
ar gael i sgwennu hanes Llan. Ymlaen, gyda
gwerthiant yn cynyddu (cofiwch gefnogi a chael
eaill i gefnogi ‘Llafar’) a phob dymuniad da am
flynyddoedd i ddod.
Yn gywir,
Nesta

Selwyn Williams
Gyda thristwch yr ydym yn cofnodi colli un o
gyn-wirfoddolwyr ﬀyddlon Llafar Bro, Selwyn
Wiliams, 97 Heol Wynne. Sawl blwyddyn yn ôl
bellach, cytunodd Sel, gyda chymorth Alwenna,
i fod yn gyfrifol o ddosbarthu’r papur bro drwy’r
post, tan yn weddol ddiweddar. Roedd oddeutu
170 o’r Llafar yn cael eu hanfon i danysgrifwyr
y dyddiau hynny, a’r ddau yn gwneud y gwaith
yn gydwybodol yn fisol. Byddai Sel wedi bod yn
plygu ei siâr o’r papur cyn hynny hefyd, cyn
cario ’mlaen tan hwyr yn y nos i’w rhoi mewn
amlenni, yn barod i’w postio y bore dilynol.
Mawr yw ein gwerthfawrogiad o’i wasanaeth
dros nifer o flynyddoedd. Da was, da a
ﬀyddlon... Colled enbyd i mi, fel cymydog agos,
fydd colli’r sgwrs ddifyr yng nghefnau’r tai yn
achlysurol, ac am ei gwmni cyfeillgar bob amser.
Ond bydd y golled yn llawer mwy i’w briod,
Alwenna, a gweddill y teulu, o golli un mor
annwyl iddynt.’R’ydym, fel cymdeithas yn anfon
ein cydymdeimlad dwysaf â chwi i gyd yn eich
profedigaeth.

Ffurflen Tanysgrifio 2021
Gwelir isod y prisiau perthnasol.
Gwledydd Prydain:

£20*
£12.76*

*£20 i danysgrifwyr newydd ond £12.76 i’r rhai hynny oeddynt
wedi tanysgrifio eleni ond sydd wedi colli derbyn pedwar
rhifyn (Ebrill, Mai, Mehefin a Gorﬀennaf) drwy’r post
oherwydd yr argyfwng Covid. Cyhoeddwyd y pedwar rhifyn yn
ddigidol ac roeddynt yn rhad ac am ddim ar lein.
Gweddill Ewrop:

£43*
£27.40*

£43 i danysgrifwyr newydd ond £27.40 i’r rhai hynny oeddynt wedi tanysgrifio eleni ond sydd wedi
colli derbyn pedwar rhifyn (Ebrill, Mai, Mehefin a Gorﬀennaf) drwy’r post oherwydd yr argyfwng
Covid. Cyhoeddwyd y pedwar rhifyn yn ddigidol ac roeddynt yn rhad ac am ddim ar lein.

••••
Annwyl olygydd a Darllenwyr
Dymunaf drwy gyfrwng eich papur bro i hysbysu eich
darllenwyr am gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn a
gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
Mae gennym nifer enfawr o ddysgwyr o bob lefel, rhai
yn dysgu Cymraeg yn eu cymuned ac eraill yn gwneud
deunydd llawn o’r cyfleoedd dysgu Cymraeg o fewn y
gweithle gan diwtor Cymraeg y Bwrdd Iechyd a thrwy
ddarpariaeth arbennig i’r Bwrdd Iechyd gan Cymraeg
Gwaith.
Eleni yw’r eildro i’r gystadleuaeth hon gael ei
chynnal, a’r flwyddyn ddiwethaf derbyniodd gryn sylw
gan y wasg, gan gynnwys y Rhaglen Heno ar S4C a
Rhaglen Geraint Lloyd, BBC Radio Cymru. Pwrpas y
gystadleuaeth hon yw dathlu a gwerthfawrogi
ymdrechion ac ymroddiad ein staﬀ i ddysgu Cymraeg,

Gweddill y byd:

£50

PWYSIG - Gofynnir i bawb sydd am barhau i dderbyn Llafar Bro bob mis i anfon y ﬀurflen
hon yn ôl i’r Trysorydd, Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn, Blaenau Ffestiniog, LL41
3UG, gyda’r tâl perthnasol, cyn 31 Rhagfyr 2020. Nodwch – sieciau yn daladwy i ‘Llafar Bro’.
Mae’r tanysgrifiadau blynyddol yn dilyn y flwyddyn galendr, sef o Ionawr i Ragfyr.
Nid yw’r ﬀurflen hon yn berthnasol i’r rhai sy’n derbyn Llafar Bro fel anrheg Nadolig!
*SYLWER: DIM OND Y RHAI FYDD WEDI DYCHWELYD Y FFURFLEN HON, GYDA’R TÂL
PERTHNASOL, ERBYN Y DYDD OLAF O RAGFYR 2012, FYDD YN DERBYN LLAFAR BRO
DRWY’R POST AM Y FLWYDDYN LAWN NESAF.
ENW...........................................................................................................................................................................................................
CYFEIRIAD..............................................................................................................................................................................................
Ffôn........................................................... e-bost................................................................................... Tâl: ..............................
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Dathlu 500 rhifyn..........
Pan sefydlwyd Llafar Bro, 45 mlynedd yn ôl, y freuddwyd oedd gallu darparu
deunydd darllen a fyddai o ddiddordeb i ni, bobl y cylch, a hynny yn ein
hiaith ein hunain.
Roedd Y Rhedegydd wedi dod i ben yn swta iawn, bron chwarter canrif
ynghynt (1951), ar ôl bod yn ymddangos yn wythnosol am bron 75
mlynedd. Dyma ddatganiad a wnaed gan bapur “Y Cymro” ar y pryd –
‘Cyhoedda perchnogion “Y Cymro” fod trefniadau wedi eu cwblhau i
ymgorﬀori “Y Rhedegydd” yn “Y Cymro” o’r wythnos nesaf ymlaen ... Trwy’r ymgorﬀoriad hydera ‘Y Cymro’ y
gall gadw’n fyw deitl hen a pharchus ‘Y Rhedegydd’ a pharhau i wasanaethu darllenwyr a theuluoedd cylch
Blaenau Ffestiniog a fu’n gefn iddo cyhyd.” Bydd rhai ohonom yn cofio cyfraniadau clodwiw ein gohebydd
lleol Ernest Jones i’r “Cymro” yn y blynyddoedd i ddilyn.
Ond pam oedd raid i’r Rhedegydd’ ddod i ben fel papur lleol annibynnol? Mae’r eglurhad i’w gael mewn
brawddeg arall yn yr un erthygl – ‘Achoswyd hyn yn bennaf gan y cynnydd enfawr ym mhris papur ac yng
nghostau cynhyrchu – codiadau y bu’n rhaid i bob papur wythnosol eu hwynebu.’ A’r un rheswm, sef costau
cynhyrchu, a ddaeth â’r Cymro wythnosol hefyd i ben ymhen amser. Papur misol ydi hwnnw hefyd erbyn
heddiw, a’i bris yn £1.50.
Mae’r un broblem wedi wynebu ‘Llafar Bro’ hefyd, wrth gwrs, ar hyd y blynyddoedd, ac yn parhau felly hyd
heddiw. Felly tipyn o gamp fu cyrraedd y garreg filltir o 500 rhifyn.

500fed Rhifyn
A Llafar Bro ar fin cynhoeddi,
Ei bum-canfed rhifyn eleni,
45 o flynyddoedd o hanes,
Mae wedi bod yn dipyn o sialens!
Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan,
I gadw gymdogion ﬀestiniog ar y Lan,
O dudalennau du a gwyn,
I lyfryn lliwgar erbyn hyn!
Llawer o storiau a hanes difyr sydd wedi bod,
A llawer mwy gobeithio i ddod!
Felly cefnogwch Llafar Bro, eich papur lleol,
Gan obeithio wedyn neith byth ymddeol!
Eirian Daniels Williams

Ond be am y dyfodol?
Er ein bod ni heddiw yn dathlu’r 500fed rhifyn, mae lle i bryderu hefyd ynglŷn â 500 go wahanol, sef y 500
coll. Cyn troad y ganrif roedd cylchrediad Llafar Bro oddeutu 1,300 bob mis ond erbyn heddiw dim ond
rhyw 800 ohonoch sy’n prynu’r papur yn fisol. A bu adeg pan oedd cymaint â 220 arall yn cael eu hanfon
drwy’r post i wahanol rannau o’r byd. ond mae’r nifer hwnnw hefyd wedi gostwng i 120.
Rhaid derbyn, wrth gwrs, bod poblogaeth y cylch wedi syrthio rhywfaint dros y blynyddoedd, a derbyn
hefyd bod mwy a mwy o ddieithriaid wedi dod i fyw yn ein mysg; pobl nad ydyn nhw’n debygol o gyfrannu
mewn unrhyw ﬀordd at ein diwylliant ni, ond pa mor bell i ﬀwrdd, meddech chi, ydi’r diwrnod pan y bydd
raid i Llafar Bro hefyd - fel aml i bapur bro arall, gwaetha’r modd - orfod cyhoeddi ei rifyn olaf?
Do, bu raid codi’r pris o bryd i’w gilydd dros y blynyddoedd ond a yw 80c, erbyn heddiw, yn ormod i’w
dalu am bapur lleol lliwgar, sy’n llawn o newyddion a hanesion eich ardal?
Dwy neges, felly, i gloi:Y gyntaf, i ddiolch o galon i’r rhai ﬀyddlon ohonoch sy’n prynu’r papur yn rheolaidd bob mis ac sydd
bob amser hefyd mor barod eich cymwynas a’ch rhoddion. (Does yr un papur bro arall trwy Gymru gyfan
a all ymfalchïo yn y fath haelioni.)
A’r ail, i apelio’n daer at eraill ohonoch i ddod yn gwsmeriaid rheolaidd o hyn allan, a thrwy hynny
wneud eich rhan i sicrhau dyfodol Llafar Bro, nid er eich mwyn eich hun, efallai, ond er mwyn eich plant,
a phlant eich plant, a fydd yma, gobeithio, i ddarllen y 1000fed rhifyn.
Parhad ‘HWB’ o’r dudalen flaen
gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ymateb i eﬀeithiau COVID-19 ar holl gymunedau Bro
Ffestiniog, Dolwyddelan a Penrhyndeudraeth a’r cylch yw hwn. Felly mewn ystyr, rydym wedi bod yn
gweithio i wneud pethau’n well i boblogaeth o 16,000 dros ardal o 50 milltir sgwâr.
Yn ystod y pum mis diwethaf, rydym wedi sefydlu sawl elfen i’r prosiect, yn cynnwys:
• Creu bas data o wirfoddolwyr cymunedol sy’n ymateb i anghenion trigolion sy’n hunan ynysu drwy
helpu gyda siopa, casglu presgripsiynau, garddio a cherdded cŵn, ymysg pethau eraill.
• Creu cynllun cyfeillio dros y ﬀôn, sef “Sgwrs”, mewn ymateb i’r unigrwydd y mae aelodau’r gymuned
wedi ei deimlo yn ystod y flwyddyn anarferol yma. Mae hwn yn gynllun gwerthfawr sy’n mynd i’r afael â
phroblem enfawr ac yn gwella iechyd meddwl buddiolwyr.
• Gweinyddu grantiau bychan i fudiadau lleol i redeg prosiectau sy’n ymateb i anghenion y gymuned yng
ngwyneb y pandemig.
Yn ogystal, mae sawl un wedi cael budd o ein cynllun digidol, llawer wedi derbyn cyfeiriadau i wasanaethau
eraill, wedi derbyn mygydau aml defnyddiol am ddim neu wedi derbyn cefnogaeth ychwanegol mewn un
ﬀordd neu’r llall.
Mae cyfanswm o 65 o bobl wedi elwa o’r prosiect hyd yn hyn, a’r rhif hwn yn tyfu yn ddyddiol. Mae
gennym 166 o wirfoddolwyr wedi cofrestru ar gyfer gwneud gwahanol weithgareddau. A mae 236 o
ymgysylltiadau wedi eu gweithredu ar yn ystod y pum mis diwethaf.
Rydym yn ddiolchgar a balch iawn o’r holl bobl sydd wedi gwirfoddoli gyda’r prosiect yn y misoedd diwethaf
ac rydym yn gobeithio parhau i allu helpu yn ein cymunedau yn y dyfodol.
Ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol
Rydym yn gobeithio parhau i gynnig gwasanaeth ‘Sgwrs’ ymhell i’r dyfodol gyda’r gobaith o ddatblygu’r
cynllun i fod yn wasanaeth cyfeillio wyneb i wyneb yn ogystal â sgwrs ﬀôn wythnosol.
Ein gobaith hefyd fydd defnyddio’r cyfoeth naturiol sydd ganddom yn ein hardaloedd i dreulio amser gyda
phobl yn yr awyr agored, i wella iechyd meddwl a chyfleoedd. Rydym hefyd yn gobeithio cynnal sesiynau
amgylcheddol er lles plant a phobl ifanc gyda chyfleon i ddysgu am natur a derbyn profiadau newydd.
Os hoﬀech roi eich barn am y prosiect neu ddod yn wirfoddolwr neu fuddiolwr, cysylltwch â ni.
Gyda diolch i bawb sydd wedi cefnogi gwaith yr HWB dros y pum mis diwethaf a dymuniadau gorau i bawb
am Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd llawer gwell na eleni.
non, nina a Lauren 07385 783340 hwb@drefwerdd.cymru
4 | Llafar Bro

Llongyfarchiadau
Yr ydym ni yng Nghymdeithas Hanes Bro
Ffestiniog yn falch iawn i ddathlu'r ﬀaith bod
Llafar Bro yn cyrraedd carreg filltir arbennig iawn
yn ei hanes.
Y mae Llafar Bro yn darparu cyfrwng unigryw
i ni i rannu gwybodaeth am ein cyfarfodydd ac i
adrodd am ein gweithgareddau a'n cyhoeddiadau.
Ymwybyddiaeth o hanes ydyw un o'r elfennau
allweddol sy'n ein clymu fel cymdeithas ac fe
wnaiﬀ Llafar Bro lawer iawn i hyrwyddo hynny gyda'i cholofnwyr diddorol a hefyd drwy'r ymateb
a welir yn aml yn yr adran Llythyrau.
Yn dilyn yn Cyfnod Clo hwn, bydd rôl
bwysicach nac erioed i Llafar Bro. Pob llwyddiant
i'r dyfodol.
Gareth T. Jones
(Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Bro
Ffestiniog)

Ar ran Cyngor Tref Ffestiniog
Hoﬀwn longyfarch pwyllgor Llafar Bro am
gyrraedd ei 500fed rhifyn. Diolch i chi gyd am
eich gwaith caled ar hyd y blynyddoedd a phob
lllwyddiant i’r dyfodol.
Glyn Daniels
Cadeirydd Cyngor Tref Ffestiniog

A Llafar Bro ar fin cyhoeddi
Ei bum chanfed rhifyn eleni
Tybed y daw criw y gosod
Yn ôl at ein gilydd eleni.
Dafydd CC

BLAENAU
Gohebydd: June Williams (830037)
nadolig Llawen – Gan nad ydym yn anfon cardiau
Nadolig eleni, hoﬀem ddymuno’r gorau i’n holl
deulu a ﬀrindiau dros yr Ŵyl. Beryl a Vivian, 7
Trem-y-Fron.
Cyfarchion nadolig – Dymuna Helen a Medwyn,
Llwyn Onn, Glanypwll, ddymuno Nadolig Llawen
i’r holl deulu, ﬀrindiau a chymdogion, gan obeithio
am flwyddyn well a charedicach yn 2021.
Clwb y Ffilsilwyr Cymreig – Dyunwn Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb, a diolch am
eich cefnogaeth arbennig drwy’r amser tywyll yma.
Cyfarchion yr Ŵyl: Gan na fydd yn danfon cardiau
Nadolig eleni hoﬀai Mrs Lena Jones, 32 Jones
Street, ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’w theulu, ﬀrindiau a chymdogion.
Cyfarchion nadolig: Dymuniad Dafydd ac Eleri,
Brynoﬀeren, yw rhoi cyfarchion Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Well i’r teulu, ﬀrindiau a’u
cymdogion. Diolch i ‘Llafar Bro’.
Cyfarchion: Gan na fyddant yn danfon cardiau
Nadolig eleni dymuna Meirion a June Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w teulu a
frindiau, gyda diolch yn fawr i’r rhai a fu mor garedig
yn ystod Covid 19. Diolch yn fawr.
Cyfarchion: Dymuna Liz a Raymond Tester
ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i’w teulu, ﬀrindiau a’r gofalwyr sydd yn dod at
Liz bob dydd. Diolch.
Cyfarchion yr Ŵyl: Bendithion yr Ŵyl a Blwyddyn
Newydd Dda i’m teulu, ﬀrindiau a chymdogion
oddi wrth Eurwen, 2 Bowydd Road.
Cardiau nadolig: Eleni ni fyddaf yn anfon cardiau
Nadolig. Carwn ddymuno y gorau i chwi oll ar Ŵyl
y Nadolig a gobeithio y bydd y Flwyddyn Newydd,
2021, yn well blwyddyn. Diolch yn fawr iawn am
bob caredigrwydd a dderbyniais - Morwena.
nadolig Llawen - Hoﬀai Mary a Bill, 2 Bryn Golau,
Glan y Pwll, ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd heddychlon i’n holl ﬀrindiau, cymdogio,
a’r holl grafwrs (archeolegol). Bydd yr arian a
arbedir yn mynd i elusen leol.
Llongyfarchiadau mawr i Megan, Marian ac
Anwen, tîm Merched y Wawr Blaenau ar ddod i’r
brig yn y Cwis Cenedlaethol yn ddiweddar gyda
sgôr o 100/100. Roeddynt ymhlith y deg tîm o
Gymru a gafodd sgôr lawn. Gwych!
Penblwydd hapus i Beca Elin Williams, Neigwl,
Ffordd Wynne, sydd yn 16 oed ar y 23ain o Ragfyr,
a hefyd dymuniadau hwyr i’w thad Paul, oedd
(ychydig yn hŷn) ar y 3ydd o’r mis hwn. Caru chi,
Nain a Taid Rhiwbach.
Merched y wawr – Er nad oes cyfarfodydd fel arfer
wedi cael eu cynnal y tymor hwn bu nifer o’r aledoau
yn ymgiprys â’r Cwis Cenedlaethol ganol Hydref.
‘Roedd yna gant o gwestiynau amrywiol mewn
deuddeng categori i’w hateb, ac ‘roedd 500 Cangen
neu Glwb Gwawr ac ambell unigolyn wedi rhoi
cynnig arni drwy Gymru gyfan. Ar raglen
nosweithiol Geraint Lloyd ar Radio Cymru
ddechrau Tachwedd cyhoeddwyd y canlyniadau gan
Meirwen Lloyd, ein Llwyydd Cenedlaethol. Yn eu
plith roedd un dimau cangen Blaenau – sef Anwen,
Megan a Marian. Llongyfarchiadau calonnog iddynt
– cydweithio arbennig ar adeg anodd.
Hoﬀwn ddal ar y cyfle hwn, ar ran y Gangen, i
longyfarch Llafar Bro ar ddathlu y 500fed Rhifyn, a
diolch am roi gofod iG ymdeithasau fel Merched y

Wawr ar hyd y blynyddoedd (Marian Roberts, Ysg.
Y Wasg).
Penblwydd Hapus iawn i (Squid) Neil Ellis sy'n
dathlu ei benblwydd ar y 20fed o Ragfyr yn 1/2 100,
dathladiau gwahanol i'n gobeithion yn 2020. Cariad
oddiwrth Marian, Neil, Ian, Siân a'r teulu a’r
ﬀrindiau oll xx
Cymdeithas Archeoleg Bro Ffestiniog - Fel
cadeirydd Cymdeithas Archeoleg Bro Ffestiniog
hoﬀwn gymeryd y cyfle hwn i ddiolch o galon i
bawb sy'n ymwneud â Llafar Bro, am yr cymorth a'r
cyhoeddusrwydd y maent wedi'i roi am ein gwaith
cloddio yn Llys Dorfil. Gan obeithio y gallaf
ddweud yr un peth ar ôl y 500 rhifyn nesaf. Nadolig
llawen a blwyddyn newydd heddychol i chwi i gyd.
WT(Bill) Jones.
Er Côf: Er cof am Wil (Co-op) a ﬀrinidau sydd
wedi’n gadael y flwyddyn diwethaf. Eurwen a’r
teulu.
Er Côf: Rhodd i ‘Llafar Bro’ ar achlysur y ‘Dolig i
gofio am anwyliaid; Wayne yn arbennig eleni wrth
gwrs. Diolch yn fawr. Cadwch yn saﬀ i gyd –
Heather, Peter a’r teulu.
Marwolaeth: Cofnodi marwolaeth Mrs Dilys
Thomas yn 94 oed, ar Dachwedd 16, High St. gynt,
ac yn chwaer i’r diweddar Gwynfor Edward,
Swyddfa’r Cyngor.

TRISH A CHIPS
Sgwâr y Diffwys

MANOD
Gohebydd: Marian Roberts (830840)
Penblwydd hapus – Dymuniadau gorau a
phenblwydd arbennig i Mared Fflur, Llain y Grug
Cae Clyd, sydd yn 21ain ar y 15fed o Ragfyr.
Penblwydd hapus iawn hefyd i’w chyfneither Beca
Elin, Neigwl, Ffordd Wynne, fyddy n 16 oed ar
23ain o Ragfyr. Pob dymuniad da i’r ddwy a chofion
fil oddiwrth Taid a Nain, Cae Clyd.
ymweliad arbennig i Endsleigh Gardens yn
nyfnaint! – Bûm yn lwcus iawn yn ddiweddar o
ennill cystadleuaeth (syml iawn!) yng
nghylchgrawn Gardener's World. Fel gwobr cefais a'r
gŵr fynd i Endsleigh Estate yn ger Tavistock am
ddwy noson. Cymerodd 7 ½ awr i gyrraedd
oherwydd y tywydd a phopeth .Cawsom aros mewn
suite foethusiawn a photel o champagne, siocled a
mefus yn aros amdanom. Y Pen Garddwr aeth a ni
o gwmpas y stâd bore drannoeth i ddangos y gwaith
anhygoel gafodd ei wneud ar ddechrau’r 19eg ganrif
gan Sir Humphrey Repton i Ddug Bedford. Hanes
ddiddorol am sut mae'r hanner arall yn byw! Gerddi
hyfryd gyda llynnoedd a rhaeadrau, i gyd wedi cael
eu hadeiladu gan Repton. Plannwyd dros filiwn o
goed ac roedd pob un yn ei gogoniant hydrefol.Tê
prynhawn a phendwmpian wrth y tân.Ciniawa fel
brenin, a chael photel o win wedi’i ddewis gan y
sommelier fel rhan o'rwobr, a phob parch iddo,
doedd hi ddim y botel rataf ar y rhestr! Diolch mawr
i Gardener's World am y profiad bythgofiadwy.
Rachel Martin a Tom - Isfryn, Manod

Rhywbeth efo sglodion a
digon o amrywiaeth eraill.
Agored 6 diwrnod yr wythnos.

07884 432 870
01766 832 095

JASON
EPHRAIM
G WA S A NA E T H AU T RY DA N O L

Gwaith yn y Cartref
a Masnachol
Trydanwr Cofrestredig
Gwasanaeth Cyfeillgar
a Rhesymol
22 Stryd yr Eglwys
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YE

( 07766 607 347 neu
01766 831621
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Ffôn: 01766 512091
post@pritchardagriffiths.co.uk
www.pritchardagriffiths.co.uk
TreFnwyr AnglAddAu
Capel Gorffwys
Gwasanaeth Personol dydd a nos
Cynlluniau Angladd
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LLAN
Gohebydd: Nesta Evans (762495)
Dathlu Calangaeaf:
Bu tri o blant bach sy’n byw yn ‘Tanrallt’ ym
mhentref Llan yn brysur dros yr wythnos oedd yn
arwain at ddathlu Calangaeaf, ddiwedd mis Hydref.
Mae’n rhoi pleser i mi gael cyflwyno eu hanes i chi.
Plant bach Gareth a Sian Williams yw Gwenno
Fflur, Megan Angharad ac Ifan Twm, a rhaid peidio
anghofio rhan Harri Cynfal, y ci. Roedd Megan
eisiau gwneud rhywbeth i godi arian i ‘Awyr Las’ a’r
Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, a dyma
ddechrau trefnu gyda help mam a dad.
Penderfynwyd eu bod yn cerded neu redeg tair
milltir bob dydd am wyth diwrnod rownd Llan,
gyda Harri Cynfal yn cymryd rhan hefyd.
Roeddent yn gwisgo dillad Calangaeaf ar y nos
Wener pan ddaeth Gerallt Pennant o raglen ‘Heno’
ar S4C i’w ﬃlmio yn eu gardd yn ‘Tanrallt’.
Gobeithio eich bod wedi eu gweld yn cuddio tu ol
i’r coed a dychryn pawb! Yn dilyn y rhaglen cafodd
y criw baned ac roedd Gwenno, sy’n 9 oed, wedi
gwneud cacen siocled hyfryd i bawb. Nid yw’r arian
i gyd wedi dod i newn eto, ond bydd yn sylweddol
– ‘Llafar’ tro nesaf. Da iawn Gwenno, Megan, Ifan
Twm a Harri Cynfal!

Diolch: Hoﬀai Pyrs Rowlands, Llety Fadog,
ddiolch o galon i’r teulu ac i bawb o bell ac agos am
eu glawadau ﬀôn, y cardiau a’r anrhegion a
ddebryniwyd ganddo pan oedd y cwyno yn
ddiweddar. Hoﬀai hefyd didolch i griw yr
Ambiwlans a fu’n hynod ofalus ohonno, ac i’r
doctoriaid a’r nyrsus am eu gofal arbennig tra bu yn
cael llawdriniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd. Diolch o
galon i bawb. Hefyd maent yn diolch am bob
cydymdeimlad a estynwyd iddynt yn eu
profedigaeth o golli Elin, chwaer annwyl, yn
ddiweddar. Gwerthfawrogir hyn yn fawr.
Diolch: Ar ran y gwr a fi, hoﬀwn ddiolch am y
cardiau, a’r galwadau ﬀôn a gawsom ein dau tra’n
dioddef y Covid Mawr. Mae Chico wedi bod yn sal
iawn, yn gwella bob dydd, ond fel mae’r doctor yn
dweud, mae’n mynd i gymryd amser hir iawn iddo
ddod dros y salwch blin ‘ma. Hoﬀwn ddiolch yn
gytaf i’r genod, sef Catrin, Rhodd a Kym a’r teulu i
gyd, a’r plantos wrth gwrs yn tecstio, facetime a bob
dim arall mae nhw yn medru gael drwodd i ni ar eu
ﬀonau. Maent wedi bod yn siopa drosom ers bron
i 6 wythnos erbyn hyn, ac yn gadael y neges wrth y
drws. Rydym ein dau yn teimlo fel pe baem efo
gwahanglwyf arnom a’r drws ar glô ers 3ydd o
Hydref. Diolch i’r paramedics - y rhai lleol a’r rhai
diarth – joban ardderchog. Hefyd diolch o galon i
ferched y feddygfa a’r nyrsus ac yn arbennig i Dr.
Rachel am ei gofal drosom a’i gwaith caled i gael
Chico i deimlo’n well. Yn olaf i ddarllenwyr ‘Llafar
Bro’ a’u teuluoedd – cymerwch ofal ohonch eich
hunain ac yn wir cadwch yn saﬀ i gyd. Gyda diolch
o waelod calon, Chico ac Yvonne.
newyddion: Ar ddiwedd blwyddyn hoﬀwn wneud
cais caredig i chi. Os oes gennych newyddion fel
penblwydd neu gofio am anwyliaid a wnewch eu
hanfon ddigon buan iddynt ymddangos yn ‘llafar’
erbyn y dyddiad cywir. Hefyd, gyda’r rhoddion
caredig a dderbynir i ‘Llafar’, os yn bosib wnewch
chi eu hanfon yn uniongyrchol i Sandra Lewis os
gwelwch yn dda (cyfeiriad yn ‘Llafar’). A diolch am
y newyddion a dderbyniaf.

Ffair Llan: Ni chynhaliwyd Ffair Llan ar 13eg
Dachwedd eleni – nid oherwydd tywydd mawr fel
a geir yn aml iawn ar y diwrnod, ond oherwydd
rheolau diogwlach sydd mewn grym yn ystod y
Pandemig Corona. Ffair gyflogi oedd y ﬀair, ac wedi
ei chynnal ers llawer blwyddyn ar y sgwar a’r
strydoedd o gwmpas y Neuadd, gyda phrysurdeb
mawr a thorfeydd yn ei mynychu. Gwyddom i gyd
iddi newid yn arw yn ystod y blynyddoedd, ond
mae’n siwr o fod yn un o ﬀeiriau hynaf Cymru
hwyrach? Mae’n siwr na chyhhaliwyd hi yn ystod
yr Ail Ryfel Byd, ond oes rhywun yn gwybod mwy
o’i hanes os gwelch yn dda?
Cofio atat: Anfonwn ein cofion at Karen, sydd wedi
bod yn symol ac wedi cael llawdriniaethau yn
ddiweddar, ond adref erbyn hyn. Llawer o holi
amdanat Karen, gobeithio byddi’n gwella ar ol
cyfnod hir o salwch.
Anfonwn ein cofion at bawb ohonoch sydd heb fod
yn dda iawn eu hiechyd ar hyn o bryd – rydym yn
meddwl amdanoch ar yr adeg anodd yma.
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Dymuniadau’r wyl: Unwaith eto, daeth yn
amser dymuno’n dda ac anfon cofion at
ddarllenwyr ‘Llafar Bro’, a hithau yn mynd i fod
yn Nadolig gwahanol iawn, o bosib. Beth bynnag
fydd, ac a gawn weld ein teuluoeddd neu beidio,
fe wnawn ein gorau o dan yr amgylchiadau. Pwy a
wyr, derbyn daw ‘Llafar’ mis Rhagfyr allan, bydd
amgylchiadau wedi gwella. Beth bynnag,
dymuniadau gorau i chi dros Nadolig 2020.

SAMARIAID
mae
Llinell Gymraeg
08081640123
ar gael bob nos rhwng
7.00pm ac 11.00pm

TANyGRISIAU
Gohebydd: Janet a Gaynor (831329)
Cyfarchion yr Ŵyl i bawb oddi wrth pawb yn Ysgol
Tanygrisia.. Gobeithio y bydd 2021 yn flwyddyn
llawer gwell! Cadwch yn saﬀ! - Ysgol Tanygrisiau
Diolch: dymuna Sandra a Marian a’r teulu, ddiolch
o galon am yr holl gardiau, galwadau ﬀôn, blodau,
a’r rhoddion at ymchwill MEN1, ar ôl colli eu mam,
Mrs Jean Owens (Dolrhedyn) yn ddiweddar.
Diolch.
Bu i Beti Morgan ymchwilio ymhellach i hanes
John Thomas Jones, Cwmorthin Road, Tanygrisiau
(gweler rhifyn Tachwedd o’r Llafar Bro) a gollwyd
yn Ffrainc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, 30ain
Medi, 1915. Sulwodd Beti Wyn for ei enw ar y
Gofgolofn yn Rhiw. Tybed a ŵyr unrhyw un fwy o
hanes y teulu yma?
Cyfarchion yr Ŵyl: gan na fydd yn danfon cardiau
Nadolig eleni hoﬀai Mrs Megan Pugh, Salem
House, ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd dda i’w theulu, ei holl ﬀrindiau a’i
chymdogion.
Babi bach newydd: Llongyfarchiadau i Gavin a
Meinir Wyn ar enedigaeth Gwenno Enfys – wyres
i Ianto ac Alan a wyres gyntaf i Elfrys a Richard.
Pawb wedi gwirioni.
“Mynwes ysgafn ddiofidiau ydyw mynwes plentyn
bach.”

MAENTWROG
a GELLILyDAN
Gohebydd: Eirian Hoyle (590398)
Er Côf : am Gweneth Roberts, Gellilydan a fyddai
wedi dathlu ei phenblwydd ar y 11feg o Ragfyr
2020. Oddiwrth Gwilym, Alwyn a Phillipa
Cyfarchion y nadolig: gan na fydd Gwilym
Roberts, Gellilydan yn danfon cardiau Nadolig
eleni, dymuna Nadolig Llawen i’w deulu,
cymdogion a ﬀrindau.

Neuadd y Farchnad
..................................
Mae Grandma’s Attic yn gyﬀrous i ddweud bod
ein cynnig i brynu Neuadd y Farchnad wedi’i
dderbyn. Bydd ein cynlluniau ar gyfer yr adeilad
hanesyddol hwn yn ased cymunedol tri cham a
fydd yn gweld ein siop elusennol a'n swyddfeydd
yn agor ddydd Llun 18fed Ionawr.
Yr ail gam (llawr gwaelod) fydd agor Neuadd
y Farchnad ac i’r trydydd cam (llawr uchaf)
byddwn yn croesawu eich barn i sicrhau ein bod
yn defnyddio'r adeilad er budd y gymuned.
Byddwn yn creu nifer o swyddi a hefyd yn
bwriadu defnyddio crefftwyr a chrefftau lleol ar
gyfer yr adnewyddu.
Tra bydd Grandma’s Attic yn berchen ar yr
adeilad ac yn ei reoli, gobeithiwn y byddwch chi,
y gymuned, yn credu y bydd Neuadd y Farchnad
yn ased a fydd yn darparu gwasanaethau,
cyfleoedd hamdden a chyflogaeth. Os oes
gennych unrhyw farn, syniadau neu bryderon, ebostiwch stephanie.grandmas.attic@gmail.com fel
y gallwn ymateb i chi. Diolch yn fawr iawn.

TRAWSfyNyDD
Gohebydd: Elwen Jones (540432)
Diolch: Dymuna Emrys a Gwen, Llainwen, ddiolch
o galon i bawb am y cardiau, anrhegion a’r galwadau
ﬀon a gawsant ar ddathlu eu Priodas Aur ar 31ain o
Hydref. Llawer o ddiolch.
Dymuna Robat Lloyd a Melen ddiolch i bawb am y
cardiau a’r dymuniadau da a dderbyniasant ar ôl
symud i fyw i Gaernarfon.
Llongyfarchiadau i’r canlynol: I Keith a Glynda
O’Brien ar ddod yn daid a nain am y tro cyntaf i fab
bach Sian a Marius, ac i Rowena Mai a Katherine
O’Brien ar fod yn hen nain iddo.
I Gwerfyl Jarrett a Mathew Owen ar eu dyweddiad.
I Elan Cain, Dolgain, ar basio ei phrawf gyrru. Da
iawn chdi.
Gwellhad buan: i Glyn Davies, Ty’n Drain a fu yn
yr ysbyty yn ddiweddar, ond wedi dod adre erbyn
hyn.
Profedigaethau: Cydymdeimlir a Gwyneth Tudor,
Aber; Emyr Rowlands, Edward Rowlands a Beryl
Rowlands a’u teuluoedd yn dilyn marwolaeth
William Rowlands (Ty’ngriafolen gynt).
Â theulu Tyndrain a Bro Dawel wedi colli perthynas
yn Dubai.
Ac a John a John Elfyn Jones, Llwyn Celyn, wedi
colli priod a mam ar ôl profi salwch hir a chreulon.
Ar y teledu: I chwi ddilynwyr yr opera sebon
‘Coronation Street’ braf fydd gweld Haydn Holden,
bachgen ifanc a fagwyd yma yn Traws yn cymeryd
rhan ynddi ddchrau’r flwyddyn nesaf. Mae Haydn
wedi gwneud enw iddo’i hun fel actor ac wedi
cymeryd rhan mewn aml i raglen ar y teledu. Pob
dymuniad da iddo yn y dyfodol.
Gwelwyd Garﬃld Lewis a Sian ar y rhaglen ‘Heno’
yn egluro sut y bu iddynt dysgu Ant a Dec i ymganu
geiriau CYMRAEG yn gywir ar y rhaglen ‘I’m a
Celebrity’.
Cyfarchion nadolig: Carwn ddymuno Nadolig
Llawen i bawb yn y dalgylch a chynnwys y rhai o’n
plith sydd mewn cartrefi gofal gan obeithio cewch
iechyd a hapusrwydd yn ystod yr Wyl. Cofion atoch
i gyd – Elwen.
Llongyfarchiadau: I Carys Jones, Cae Coch, a
gaslgodd y swm anrhydeddus o £850 tuag at
Ymchwil Cancr tra yn reidio dros 300 milltir ar ei
beic yn ystod mis Medi.
nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n
cwsmeriaid i gyd yn Siop Glyndwr! Diolch am eich
cyfeillgarwch mewn blwyddyn galed. Da ni mond
galwad ﬀôn i ﬀwrdd, cadwch yn saﬀ.
Gareth, Linda a’r staﬀ i gyd.

Gwasanaeth Crefftwaith Dylan

Gyda’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd rownd y gornel,
mae 2020 yn brysur ddiflannu. Mae’n sâﬀ dweud ei bod
hi wedi bod yn gyfnod anodd iawn i’r mwyafrif, ac yn
flwyddyn andros o ryfedd ar adegau.
Er gwaetha’r sefyllfa yr ydym yn byw yddni ar hyn o
bryd, nid ydym yn brin o newyddion da i rannu hefo
darllenwyr y Fro a’r gymuned- ond cyn hynny, fel
busnes cymunedol hoﬀai Antur Stiniog ddymuno y gorau i bob trigolyn a busnes yn ein ardal- mae’n
gyfnod anodd ac ansicr iawn yn sgȋl y pandemig Cofid-19.
Hoﬀai Aelodau Bwrdd Antur Stiniog ddiolch i’r holl staﬀ am fod mor weithgar, arloesol a phositif- ac
am fod mor barod i addasu a derbyn ﬀyrdd newydd o weithio. Mae’n bwysig nodi yn y fan yma hefyd fod
y staﬀ yn hynod o ddiolchgar i Aelodau’r Bwrdd am yr holl waith caled ac am yr ymroddiad ddi-ﬀael mewn
cyfnod mor ddigymar.
Yn ystod y cyfnod clô rydym wedi bod yn datblygu nifer o brosiectau sydd yn mynd i fod o werth i’r
gymuned (yn ogystal ag addasu ein gweithleoedd i wneud nhw’n mannau diogel ar gyfer ein cwsmeriaid
a’n staﬀ).
Rydym yn hynod o falch a hapus i gyhoeddi fod y ceisiadau wnaethom i Gyngor Chwaraeon Cymru,
Magnox Socio-Economic Fund a Phartneriaeth Awyr Agored Gwynedd er mwyn dechrau Clwb Beics
Antur i blant a phobl ifanc rhwng yr oedran o 7-16 wedi bod yn llwyddianus! Derbyniwyd yr newyddion
da ddechrau mis Mawrth, cyn i ni fynd i mewn i’r cyfnod clô cyntaf, ac er nid ydym mewn sefyllfa i
gychwyn y Clwb eto oherwydd y pandemig- yr ydym yn barod i fynd, ac yn hynod o frwdfrydig, llawn
cyﬀro ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gael dechrau Clwb Beics Antur i blant a phobl ifanc yr ardal
cyn gynted ac y gallwn ei wneud yn ddiogel. Yr ydym yn edrych ar ddechrau y Clwb mor fuan ag sy’n
bosibl yn 2021- mi wnawn ni wneud yn siwr ein bod yn cyhoeddi unrhyw ddatblygiadau fel mae nhw’n
digwydd ar ein tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol, ac wrth gwrs yn Llafar Bro!
Prif bwrpas Clwb Beics Antur yw dysgu plant a phobl ifanc y sgiliau sydd yn angenireidiol ar gyfer y
math o draciau beicio mynydd sydd gennym ar safle Antur mewn ﬀordd diogel. Mi fyddwn yn gwneud
hyn drwy ddysgu sgiliau beicio technegol a chodi hyder aelodau’r Clwb i fod yn feicwyr medrus drwy
fwynhau a chael hwyl! Yn ogystal â hyn,mae gennym 10 feic lawr-allt newydd ac oﬀer diogelwch ar gael i
aelodau Clwb Beics Antur i’w ddefnyddio (mae oﬀer diogelwch addas yn angenrheidiol ar gyfer y math o
draciau beicio mynydd sydd gennym ym Mharc Beicio Antur Stiniog). Mae hyﬀorddiant hefyd yn rhan
fawr o’r Clwb Beics, gyda cyfleoedd hyﬀorddiant Arwain Beics a Chymorth Cyntaf ar gael i bobl lleol sydd
yn ymweud â Clwb Beics Antur – yr bwriad yw ein bodyn hyﬀorddi pobl lleol i arwain sesiynau y Clwb
Beics- a gobeithio wedyn ein bod mewns efyllfa dda i hyﬀorddi rhai o aelodau ifanc y Clwb! Eto, byddwn
yn cyhoeddi mwy am hyn cyn gynted ac y gallwn gynnal hyﬀorddiant Clwb Beics Antur yn 2021.
Yr oeddem hefyd yn gobeithio cynnig sesiwn blasu ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng yr oedrannau
o 7-16 dros Hanner Tymor Hydref- ond yn anﬀodus iawn, oherwydd yr ail-gyfnod clô oedd rhaid i ni
ohirio’r sesiwn blasu, ond yr ydym yn obeithiol iawn y gallwn ail drefnu un arall yn y flwyddyn newydd.
Felly, Clwb Beics Antur (iblant a phobl ifanc rhwng 7-16) yn dechrau cyn gynted ag sy’n bosibl yn 2021
– cadwch lygad ar Gyfryngau Cymdeithasol Antur Stiniog a Llafar Bro am newyddionpellachdros y
misoeddi’wddod.
Yr ail brosiect gyﬀrous sydd gennym i’w gyhoeddi, yw’r Prosiect Murlun, Siop a Thŷ Coﬃ Antur
Stiniog! Mi fydd Murlun mawr sydd yn dathlu hanes, diwylliant a threftadaeth y Fro yn cael ei beintio ar
Siop a Thŷ Coﬃ Antur Stiniog dros y misoedd nesaf. Mae’r prosiect yma wedi dod yn sgȋl y gwaith sydd
yn cael ei wneud ar gyfer cais (UNESCO) Safle Treftadaeth y Byd, Ardaloedd Llech iGogledd Cymru. O
ganlyniad, mae Antur Stiniog wedi penodi artist ifanc lleol, Lleucu Gwenllian Williams i ddylunio a
pheintio y murlun. Mi fydd y Murlun yn cynnwys themâu treftadaeth a hanes y diwydiant llechi,
nodweddion tirweddardal Bro Ffestiniog, ac yn cyfleu negeseuon o bositifrwydd tuag at y dyfodol sydd
o’n blaenau. Mi fydd y Murlun yn cael ei beintio o amgylch Siop a Thŷ CoﬃAnturar yr Stryd Fawr- yr
ydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i weld gwaith Lleucu yng nghanol Stryd! Rhagor o wybodaeth am
yr prosiect cyﬀrous yma i ddilyn yn Llafar Bro yn yr flwyddyn newydd!
Yn olaf, ac i gloi 2020, hoﬀai Antur Stiniog ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb! Hoﬀwn hefyd fel busnes cymunedol i gymeryd y cyfle yma i gyd-ddathlu a llongyfarch Llafar Bro
ar ei 500fed rhifyn mis Rhagfyr yma! Llwyddiant penigamp go iawn- lle buaswn ni heb Llafar Bro bob
mis! Diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Llafar Bro am yr holl waith called drwy’r flwyddyn a dros y
blynyddoedd am ddarparu yr adnodd pwysig yma i’r Fro a’I ddarllennwyr ehangach, hir oes i Llafar Bro!

Gwasanaethau Cyfrifyddiaeth

S A R A H DA F I S

Dros 20 mlynedd o brofiad / Amcangyfrifon rhad ac ddim!

Gwasanaeth Personol a Chyfrinachol yn cynnwys
DERByNWyR TELEDU • PLyMWAITH • TEILSIO
OffER TRyDANOL • LLORIO • GWAITH COED

ac unrhyw waith mân arall

Cyfrifon Ariannol • Treth Hunan-Asesiad • Cyflogau • Treth ar Werth
Ymchwiliadau Cyllid y Wlad • Cynghorydd Busnes

am fwy o wybodaeth ﬀoniwch

Arbenigwyr mewn gwaith i hunan-gyflogwyr

07775720781

Melin Moelwyn, Tanygrisiau, LL41 3RG Ffôn:01766 831077
E-bost: melin.moelwyn@onebillinternet.co.uk
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NEWyddiON O ysgOLiON y FrO
Ysgol Bro Hedd Wyn
Er mai cwta fis sydd yna tan y Nadolig
mae’r trefniadau yn gwbl wahanol i’r
arfer. Rydym wedi cychwyn ar sgript
Nadolig ond bydd hi’n gyngerdd tipyn
llai na’r arfer a’r bwriad ydi recordio’r
disgyblion a mynd ati wedyn i werthu
copiau o’r sioe. Gobeithio y byddwn yn
deall y dechnoleg yn ddigon da i allu
gwireddu hyn.
Derbyniodd y rhan fwyaf o’r
disgyblion chwistrelliad ﬄiw ar
ddechrau’r mis, fel chi ddarllenwyr
mae’n siwr. Mae’r dyddiau yma wedi
dod â neges amddiﬀyn ein hunain yn llawer mwy blaenllaw. Cawsom
ddiwrnod Plant mewn Angen gwahanol i’r arfer hefyd. Gan mai thema’r
ymgyrch eleni oedd “ymddwyn dy oed” roedd yn rhaid i bawb gerdded o
amgylch iard yr ysgol nifer o weithiau i gyfateb i’w hoedran. Roedd rhai o’r plant
yn poeni na fyddai digon o oriau mewn diwrnod i’r staﬀ allu gwblhau’r dasg! Daeth gwên i
wynebau’r staﬀ wrth i’r disgyblion ddyfalu sawl gwaith y byddai rhaid i ni gerdded o amgylch yr iard – ambell
un yn tan ddyfalu (oedd yn braf) ac ambell un yn dyfalu gormod o lawer! Roedd y tywydd yn gyfnewidiol
iawn wrth i ni geisio cwblhau’r dasg – cawsom haul braf, cawod genllysg, cawod law ac enfys ddwbl hyfryd
dros ben.
Gan fod ambell aelod o staﬀ wedi bod yn absennol yn sgil dilyn rheolau hunanynysu wrth i aelodau o’u
cartrefi fod yn symol mae hi wedi bod yn braf iawn cael croesawu Mrs Mari Williams, y Gors, i’n cwmni am
gyfnod hirach na’r arfer. Diolch yn fawr iddi am gamu i’r bwlch.
Mae disgyblion blwyddyn 3-6 yn mwynhau gwersi clocsio. Mae dipyn o glecian yn y Neuadd ar brynhawn
dydd Mawrth. Hoﬀai’r disgyblion ddiolch i Glocswyr Tegid am gael menthyg yr esgidiau er mwyn i’r profiad
fod yn well.
Os hoﬀech chi gefnogi’r ysgol y Nadolig yma, gan na fydd modd i ni gynnal Ffair Nadolig na’n cyngerdd
blynyddol, cofiwch alw yn Siop Glyndwr er mwyn prynu tocyn raﬄ. Mae hi’n raﬄ fawreddog, arbennig ar
gyfer y Nadolig a diolch yn fawr iawn i staﬀ y siop am fynd ati i’w threfnu. Mae gwobrau lu a diolch arbennig
i’r holl gwmniau ac unigolion sydd wedi cyfrannu mor hael tuag at y gwobrau – Siop Glyndwr, Cig Eryri,
Cross Foxes, Oakley Arms, Gwesty’r Grapes, Caﬃ Llyn, Llio Davies, Llechen Ithfaen, Yr Unicorn Dolgellau,
Garej Prysor, Body Shop (Amy Cairns), FM Fragrances ac Avon (Elan Mai), Cacennau Cil y Coed, Coco
Belle (Cara Slater), CCF ( John Llion) a llawer iawn o wobrau eraill hefyd. Mawr yw ein diolch i chi a’r adeg
anodd i bawb yn yr ardal. Bydd y raﬄ yn cael ei dynnu ar ddydd Iau, Rhagfyr 10fed yn yr ysgol.

Ysgol Maenoﬀeren
Ar ddydd Gwener, Tachwedd 13eg, roedd hi’n ddiwrnod Plant Mewn Angen a doedd
y pandemig ddim yn mynd i atal plant Maenoﬀeren rhag dathlu! Roedd pawb werth
eu gweld mewn pyjamas; mewn smotiau neu wedi gwisgo fel arch-arwyr a chafwyd
diwrnod llawn hwyl gyda chystadleuaeth liwio, gweithgareddau yn yr awyr agored a
thê parti ym mhob dosbarth i ddathlu penblwydd Pudsey yn 40. Ac i goronni’r cyfan,
llwyddwyd i gasglu £405 tuag at yr achos – gwerth chweil, wir.
Eleni, mae’r cyfnod cyn y Nadolig yn dra gwahanol gan na fedrwn drefnu
cyngerdd yn y neuadd na gwasanaeth yng nghapel Bowydd. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau
ein bod yn profi naws y Nadolig yma yn Ysgol Maenoﬀeren, mae pob athrawes wedi paratoi sgript ar gyfer eu
dosbarthiadau ac mi fydd y plant yn cael cyfle i berﬀormio a gwisgo i fyny a’r perﬀormiadau yn cael eu ﬃlmio
a’u rhoi ar DVD.
Erbyn i’r rhifyn yma o Llafar Bro eich cyrraedd, mi fydd plant Maenoﬀeren yng nghanol bwrlwm partïon
Nadolig ac hefyd yn edrych ymlaen am ginio Nadolig blasus iawn Anti Dawn a’r merched yn y gegin.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl drigolion Blaenau Ffestiniog oddi wrthym oll yma yn
Ysgol Maenoﬀeren.

DIDDoRDEB MEWN GYRFA NYRSIo?
Gallwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ac ymuno â
rhengoedd arwyr y GIG gyda gradd o Brifysgol Bangor
• Rydym yn recriwtio nawr ar gyfer cychwyn ym mis Ionawr
• Mae cyllid Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru yn talu ﬃoedd a
chyfraniad tuag at gostau byw
• 10 uchaf ar gyfer Gyrfaeodd – Guardian 2021
• 12fed yn gyﬀredinol yn y DU a’r 2il yng Nghymru –
Times Good University Guide 2021
• Cymorth ariannol gan y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol

DARGANFYDDWCH FWY A GWNEWCH GAIS

bangor.ac.uk/cy/astudio/israddedig/nyrsio
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Cerrig Beddi
Gwenithfaen,
Llechen neu
Farmor Newydd
Ail-lythrennu ac
adnewyddu
Cynllunio,
creu a gosod

V

RICHARD LEWIS A’I FAB
Gweithdy:
GLANDWR, FFORDD GLANYPWLL
BLAENAU FFESTINIOG, LL41 3PG

Ffoniwch: 01766 832 525
Neu: 07787 522994
Gwefan: richardlewisandson.co.uk
E-bost:
richard@richardlewisandson.co.uk

EDWARD JONES a’i FAB
Cyfreithwyr

40 STRYD FAWR, BLAENAU FFESTINIOG
FFÔN: 01766 830206
Gwasanaeth cyflawn yn cynnwys:
Tai, Tir ac eiddo
ewyllysiau, TreThi ac ysTadau
cyfraiTh Troseddol
ysGariad a ThrafferThion Teuluol
busnes ac amaeTh
moduro • damweiniau
cymorTh cyfreiThiol

apwyntiadai tu allan i oriau arferol,
ac ymweliadau cartref trwy drefniant

LLechan Las
Anrheg i bob achlysur
Alan a Ianto
CREFFTAU LLECHI CYMREIG

01766 831460
Wrysgan Fawr • Tan-y Grisiau
Blaenau Ffestiniog
LL41 3SB

Eich holl anghenion llygaid...
• LENSYS CYFFWRDD (CONTACTS)
• PROFION GLAUCOMA
• FFOTOGRAFFIAETH RETINA
• LENSYS KODAK A HOYA
• SBECTOLS HAUL ‘DESIGNER’
• FFRAMIAU ‘DESIGNER’
ARMANI
DIESEL
VALENTINO
GUCCI
DIOR
MAXMARA
Rydym yn cynnig gwasanaeth gwbl unigryw
a phersonol i chi, trwy roi sylw i’ch anghenion unigol
Galwch draw i wneud apwyntiad
Boston House| 25 High Street | Blaenau Ffestiniog

( 01766 83153 0

A.G. EVANS
A’I FEIBION CYF.
A.G. EVANS & SONS LTD
A.G. EVANS & SONS LTD

CYFARWYDDWYR ANGLADDAU
SEIRI MEINI

Gwasanaeth Cyflawn a
Phersonol – Dydd a Nos
Capel Gorffwys
Y Bala
Gwynedd
LL23 7NL

Rhiff ffon: 01678 520660
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Llafar Bro yn dathlu’r achlysur o
gyrraedd y 500fed rhifyn …
Y FLWYDDYN GYNTAF… 1975-76
Cyhoeddwyd Llafar Bro am y tro cyntaf erioed
ym mis Hydref 1975 ac yn ystod y 45 mlynedd
ers ei sefydlu cyhoeddwyd 500 rhifyn! A’r
rhifyn hwn yw rhifyn dathlu y gamp hon! O
gymharu â heddiw roedd i’r golygyddion … yn
wir y tîm cyfan … waith caled yn darparu ac
argraﬀu bob rhifyn. Yn absenoldeb cyfleuster y
cyfrifiadur, fel sydd heddiw, roedd raid i’r
teipyddion deipio bob gair a chario teipiadur
trwm yn ol ac ymlaen rhyngddynt…Roedd
Heddus Williams yn o’r teipyddesau hynny ac
mae’n dal wrth y gwaith 45 mlynedd yn
ddiweddarach! Er fod y gwaith yn dipyn fwy
hwylus y dyddiau hyn efo pawb yn gweithio ar
gyfrifiaduron. Mae un arall yn ogystal sydd
wedi bod ynghlwm a’r papur o’r cychwyn
cyntaf a Marion Roberts, Cae Clyd, sef
gohebydd Y Manod yw honno. Diolch i’r ddwy
ohonoch am eich cymwynas dros y
blynyddoedd i gadw’r papur i fynd a chynyddu
… mae’n siwr eich bod yn gweld dipyn o
wahaniaeth o gymharu ddoe a heddiw yn
hanes y papur!
y tim cyntaf un oedd swyddogion Pwyllgor
Llafar Bro fel oedd yn bod bryd hynny:
Llywydd:
Ceryl Wynne Davies
Ysgrifennydd: Merfyn Williams
Trysorydd:
John R. Jones
Golygyddol a Gohebwyr:
Emlyn Williams, Bryn Myfyr
Elwyn Griﬃths yn Nhanygrisiau
Trefor Humphreys yn Nhrawsfynydd
Gloria Davies yn Llan Ffestiniog
Marian Roberts yn Y Manod
Teipyddesau
Heddus Williams
Edona Robin
Ar dudalen flaen y rhifyn cyntaf ceir darn
golygyddol gan Lywydd Cymdeithas Llafar
Bro, Ceryl Wynne Davies ac mae ef yn crynhoi
yn daclus iawn pam fod y papur wedi cael ei
sefydlu'r pryd hynny ac mae’n ddarn
hanesyddol a dweud y gwir yng nghyd-destun
y brwdfrydedd oedd ar ddiwedd y 1970au i
sefydlu papurau bro ymhob rhan o Gymru.
Dyma grynodeb:
A oes angen papur newydd sbon i gylch Ffestiniog?
A fyddai gan y papur hwnnw gyfraniad pendant i
fywyd a diwylliant yr ardal? Creda fy mod yn
siarad dros y mwyafrif wrth ateb yn ﬀafriol i’r
ddau gwestiwn yma. Yr atebion pendant yma yw’r
symbyliad sydd du ôl i’r fenter bleserus hon – y
teimlad fod yma le i bapur Cymraeg sydd yn
ymwneud yn hollol a‘r ardal; papur sydd yn cael
ei gynhyrchu gan bobl yr ardal, a heb iddo unrhyw
gyswllt a chwmnïau a diddordebau oddi allan i’r
plwyfi. Eich papur chwi!
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Ei nod yw gwasanaethu chwe rhanbarth yng nghylch Ffestiniog –
Tanygrisiau, Blaenau, Y Manod, Llan Ffestiniog, Maentwrog,
Gellilydan a Thrawsfynydd. A dyma i chi ardal sy’n gyfoethog yn ei
thraddodiadau llenyddol! … Papur cartrefol yn null yr hen ﬀefryn ‘Y
Rhedegydd’ fydd hwn … bwlch y gobeithiwn y gallwn geisio ei lenwi.
Gwasanaeth amaturaidd fydd hwn … does dim gwendid yn
hynny. Wedi’r cwbl, tlawd iawn fyddai ein llyfrgelloedd heb
gyfraniad yr amaturiaid ar hyd y blynyddoedd – yn feirdd,
llenorion, dramodwyr, ac yn ohebwyr… Ein bwriad ydyw
Tudalen flaen y rhifyn cyntaf Hydref 1975
adlewyrchu gweithgareddau, cynrychioli agweddau barn a
safbwyntiau pobl y cylch. Ni allwn obeithio wneud hynny heb gymorth rhai fel chi. Os oes gennych rywbeth i
ddweud anfonwch air i Llafar Bro … llongyfarch, nodi cam, rhoi ar gof a chadw rhyw stori ogleisiol … mae
colofnau Llafar Bro yn agored i chi! Ein bwriad yw cynnal colofn arbennig i chi’r merched, colofn y cewch bleser ei
darllen tra bo’r gŵr yn golchi’r llestri te! A chwithau’r plant, bydd colofn arbennig i chwithau, a chyfle i anfon i’r
cystadlaethau.
Ni pherthyn y papur i unrhyw blaid wleidyddol arbennig: papur annibynnol ydyw hwn, ac mae’n rhan o
rwydwaith o bapurau bro ledled y wlad. Awn ar drywydd pwyntiau llosg … does dim drwg yn sathru ychydig o
gyrn – ond i’r ﬀeithiau fod yn deg a chywir. Ni fyddwn yn cystadlu yn erbyn unrhyw bapur arall … papur misol
fydd hwn yn rhoi ar gof a chadw digwyddiadau ardal mewn dull cynnes a chartrefol. Cyhoeddir Llafar Bro ar y
dydd Iau cyntaf bob mis.
Gyda’r tâl am y papur byddwn yn cynnal y gwaith argraﬀu a bydd
arian yr hysbysebion yn talu costau oﬀer cynhyrchu. Llafur cariad fydd
Englynion croeso i Llafar Bro
yr holl waith - a hynny mewn cyfnod pan mae pawb yn disgwyl tal am
gan Siôn Gwyndaf:
unrhyw gymwynas.
Does dim yn well tonic i rai oddi cartref na derbyn ychydig o
Lleufer o fri – llafar y Fro
newyddion am eu bro enedigol (ac yma anogir pawb i anfon copi neu i
– Yn hwn
sefydlu tanysgrifiad i alltudion ardal Llafar Bro).
Mae heniaith bob Cymro.
O ran amcan a phwrpas Llafar Bro does fawr wedi newid … mae’n
dal yn bapur i’r ardalwyr a rhan helaeth ohono yn gyfraniadau'r
darllenwyr ac felly bydd yn aros. Mae’r diwyg yn dipyn gwahanol
erbyn hyn ac mae Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst sy’n cysodi ac
argraﬀu'r papur bellach yn ei gynnig mewn lliw erbyn hyn ac mae
dipyn rhwyddach i gynnwys lluniau lliwgar deniadol o olygfeydd a
thrigolion y fro.
Saith geiniog oedd pris y rhifynnau cyntaf. Dw i'n cofio mam yn
dweud ei fod yn fargian am swllt a chwech! Doedd ond tair blynedd
ers i Gymru droi at y system ddegol ac roedd nifer yn dal i feddwl yn
yr hen arian bryd hynny! Gellid fod wedi prynu holl rifynnau’r
flwyddyn gyntaf am 77 ceiniog! Ymhen y flwyddyn yn mis Tachwedd
1976, codwyd pris y papur i 10 ceiniog ac arhosodd y pris hwn yn ddinewid hyd Ionawr 1984 pan godwyd y pris i 15 ceiniog.
TVJ
.

Yn weddus y boed iddo
Wên y byd, a gwyn y bo.
Rhoed papur i’n cysuro
– a’i ddoniau
A’i ddeunydd di-guro.
Hir fo’i oes, a rhown groeso
Hael a brwd i arlwy bro.
Gorau llên a ddarllenwn
– Ohono
Yn hynaws myfyriwn.
Ei olud eto welwn,
A chofir yn hir am hwn.

YN Y DARN HWN RYDYM YN EDRYCH AR RAI O LUNIAU A PHENAWDAU A
YMDDANGOSODD YN Y PAPUR YN YSTOD Y FLWYDDYN GYNTAF

Pennawd rhifyn Tachwedd 1975 a Siop
Pollecoﬀs a siop Coparet newydd gau ar y
Stryd Fawr. Meddai un siopwr:
“Os na chaiﬀ rhywbeth ei wneud yn fuan –
mi fydd ar ben arno ni. Siopau gweigion
fydd yn y Stryd Fawr yna … a dyna’r diwedd!”
Bwrlwm y Blaenau, 1976 efo Plwmsan a Wymﬀ!

Mandy, Brenhines Carnifal,
Blaenau Ffestiniog, 1976 gyda’r
ddwy ddaeth yn ail a thrydydd.
“Tair o forynion glân
Meirionnydd”…

Roedd Côr Cerdd Dant Gyfynys yn ei anterth
yn y cyfnod hwn (Mai 1976)

Siop Boots yn cau Hydref 1975. Agorwyd Boots yn
y Blaenau yn 1944, Yr oedd Mr Owen y dispensar a
welir yn y llun, wedi gweithio yn y siop ers 1947 ac
yn ymddeol i fyw yng Nghricieth. Ond, roedd
newydd da yn ogystal…roedd ﬀeryllydd arall am ail
agor y siop sef Cecil Jones ac am barhau i gyflogi
dwy o’r merched a weithiai yn y siop sef Elen Evans,
Tanymanod a Selena Edwards, Tanygrisiau.

Cyfarfod Undebol
yng Nghwm Prysor
(Hydref 1976).
“Mae’r bore Sul cyntaf o
bob mis yn Sul arbennig i
bawb yn Nhrawsfynydd.
Ar y bore Sul hwnnw bydd
pob capel ar gau ond un, a
bydd tyrfa fawr o bobl yn
dod i oedfa undebol yn yr
addoldy hwnnw. Cynhelir
yr oedfa yn gyfan gwbl gan
y plant.”

Roedd Tîm Cyntaf Pêl-droed y Blaenau yn chwarae hogiau lleol
yn ystod tymor 1976-77: Rhes gefn-John Williams, Ellis Roberts,
John Harris, Gareth Roberts, Carl Davies, Selwyn Hughes, Richard
John, Gwilym Roberts. Rhes flaen: O.Gwyn Roberts, Dick Jones,
Robat Thomas, Gwilym Roberts, Martin Lloyd,
Glyn Davies, Phil Evans, Harry C Williams.

Un o arwyr Aelwyd yr Urdd, Blaenau Ffestiniog, Mr Edgar Jones
oedd yn dathlu ugain mlynedd o wasanaeth di-dor i’r Aelwyd
(Tachwedd 1976)…roedd yr Aelwyd yn New Road, yn fagwrfa i
dalentau ieuenctid y fro … canu, adrodd, jiwdo a bale ac yn y blaen.

Gwerthu Blaenau i Lerpwl (Mai 1977)
‘Deallir bod Cymdeithas Dai Pierhead, Lerpwl (Liverpool
Pierhead Housing Association) wedi cael caniatâd i fynd
ymlaen gyda’u cynlluniau i feddiannu darn o’r Blaenau er
mwyn ei wella. Y strydoedd dan sylw yw Heolydd Jones,
Dorfil a Bryn Bowydd. Os daw'r gymdeithas dai I Stiniog
byddant yn cymryd y strydoedd hyn drosodd er mwyn eu
gwella i ryw safon arbennig ac wedyn y nhw, fydd a’r hawl,
ar unig hawl ar y tai …’

Y Dynion Glo (1976)
Parti cyd-adrodd dan 12 oed Ysgol Bro Hedd Wyn,
buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Llanelwedd 1978.

Huw Lewis a ddaeth yn
brifathro Ysgol y Moelwyn
ym mis Hydref 1976.

Rhai o chwaraewyr y tîm cyntaf sy’n ymarfer bob nos
Lun dan hyﬀorddiant Mr Gwilym Roberts a
Philip Roberts. (1976)

Côr Meibion y Brythoniaid (1977) gyda’u harweinydd Meirion Jones a’u
cyfeilyddion Katie Pleming a Sylvia Ann Jones.

Fan tad Bobi Becar

Cyflwyno tystysgrifau ‘Grand Priory’ i dair cadet
nyrsio mewn arwisgiad yng Nghaerdydd – ‘y cyntaf i
gael eu cyflwyno i aelodau o Feirionnydd, Gorﬀennaf 10,
1976: Joan Hibberd, Gillian Hughes a Gillian Price.
Cyflwynwyd tystysgrif ‘vote of thanks’ i Mrs K. Williams,
Lord Street a Mrs Rhiannon Jones, Tai Haulfryn.
Dysgwyd y cadets gan Pat Williams.’

Karen, Brenhines
Carnifal Gellilydan, 1976.
Plant Ysgol Bro Hedd Wyn yn ennill ail rownd o’r cwis
poblogaidd Stesion Cantamil, Teledu Harlech; Ffion Jones,
Jacqueline Barker, Ian Jones a Dylan Hughes.

Mr R.D.Jones (Bobi’r Becar) a
fu’n cadw’r busnes am 35
mlynedd (ers 1941) a’r busnes
wedi bod yn nwylo’r teulu yn
Liverpool House, Llan
Ffestiniog ers 50 mlynedd
(1935). Gwelir tad R.D.Jones
yn gyrru fan gyntaf y busnes!
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Newyddion Amgylcheddol y Dref Werdd.....
Ni fyddwn yn synnu pe bai chi'n meddwl bod pethau
wedi bod ychydig yn dawel ar ochr amgylcheddol Y Dref
Werdd yn ystod y misoedd diwethaf.....dim
gweithgareddau, dim diwrnodiau gwirfoddoli, dim
prosiectau gyda’r ysgolion! Ar ddiwedd mis Mawrth
roedd fy nghalendr prysur yn wag mwya’ sydyn, a rhois
i fy rhaw a’r lli’ gadwyn i lawr er mwyn helpu’r tîm gydag
anghenion uniongyrchol ein cymuned, ac yr oedd yn
fraint cael gwneud. Erbyn mis Gorﬀennaf roeddwn i’n
falch iawn o gael rhoi’r 'waders' ymlaen unwaith eto, a
bod i fyny at fy nghanol yn Afon Bowydd yn trin llysiau’r
dial, a dyna lle fues i tan Hydref!
Mae prosiectau a gafodd eu gohirio bellach yn ailddechrau o'r diwedd; mis diwethaf dechreuodd yr
adnoddau i'r ardd bywyd gwyllt o flaen y Ganolfan
Gymdeithasol gyrraedd - mae'n debyg eich bod wedi
sylwi ar y gwelyau uchel newydd (i'w plannu â
pherlysiau), y darn o dywarchen blodau gwyllt, a'r coed
ﬀrwythau sy'n mynd i mewn. Bydd hwn yn rhywle i
bawb fwynhau, lle gallwn (yn y pen draw!) drefnu
gweithgareddau grŵp, fel garddio, dysgu am fywyd
gwyllt a sut i ofalu amdano.
Dangoswyd ychydig o gariad a sylw i hen selerau 5
Stryd Fawr a, diolch i ymdrechion Hefin Hamer, mae
gennym bellach weithdy newydd, storfa logs, ystafell
sychu a storfa (felly os nad ydw i yn yr afon neu'n plannu
yn rhywle, dyna lle fyddai’n cuddio!).
Byddai ein gwirfoddolwyr ymroddedig wrth gwrs
wedi helpu gyda'r holl waith hwn fel arfer, ond gyda'r

Meg

canllawiau a'r rheolau Cofid sy'n newid yn barhaus
ynghylch cwrdd â phobl eraill, yn anﬀodus bu'n anodd
trefnu unrhyw weithgareddau grŵp i'n gwirfoddolwyr.
Yn eu habsenoldeb profodd fy nghydweithwyr unwaith
eto pa mor hyblyg ydyn nhw, gan eu bod nhw'n gallu
mynd o lenwi ﬀurflenni, i lenwi sgip i lenwi gwelyau
pridd yn hawdd!

Be Nesaf?
Gan fynd o un rhywogaeth ymledol i un arall, dyma'r
adeg o'r flwyddyn pan fyddwn yn hogi'r llifiau cadwyn
i fynd i'r afael â phla Rhododendron unwaith eto. Mae
hwn yn waith awyr agored corﬀorol ac yn llawer haws
gyda mwy o help - felly os ydych chi am fynd allan o'r
tŷ, cwrdd â phobl eraill (yn ddiogel!) a chyfrannu at
waith cadwraeth werthfawr yna cysylltwch â ni.
Byddwn yn cadw niferoedd y grwpiau yn isel, yn unol
â chanllawiau'r llywodraeth, felly bydd angen i chi
gofrestru ymlaen llaw yn hytrach na dim ond troi fyny
ar y diwrnod.
Eisoes bu dyddiadau gwirfoddoli ar y 24-26
Tachwedd, a’r 1af a’r 8fed o Ragfyr. Bydd y nesaf
drannoeth i Llafar Bro gyrraedd o’r wasg, sef y 10fed,
ac wedyn 14-16 Rhagfyr.
Cawsom ein siomi’n arw o fethu â gallu darparu
hwyl a gemau yn y goedwig hanner tymor a Chalan
Gaeaf i deuluoedd. OND, byddwn yn plannu llawer
mwy o goed eto, yn ogystal â pherllan gymunedol, felly
peidiwch â phoeni - bydd digon o gyfleoedd i gael eich
dwylo'n fwdlyd yn fuan iawn!

Perllan Gymunedol – be’ ‘di hynny?!
Mae perllan gymunedol yn ofod ar gyfer tyfu coed
ﬀrwythau er budd y gymuned gyfan. Bydd y ﬀrwythau
a gynaeafir neu unrhyw gynnyrch a wneir ohono yn
cael ei rannu gyda'r gymuned. Gall bawb gymryd rhan
o'r dechrau - o blannu coed, gofalu am y coed a'u tocio,
cynaeafu'r ﬀrwythau a gwneud cynnyrch.
Ar y cyd gyda’r Cyngor Tref, rydym wedi nodi darn
o dir fydd yn delfrydol ar gyfer y prosiect hwn. Dros yr
wythnosau nesaf byddem yn dechrau paratoi’r tir, ac
wedyn bydd y plannu yn cychwyn! Bydd diwrnodau
plannu yn cael eu hysbysebu o flaen llaw, ac oherwydd
cyfyngiadau Covid bydd angen i ni gyfyngu ar nifer y
bobl sy'n gweithio gyda'i gilydd ar un adeg, ond bydd
digon o gyfleoedd i gymryd rhan! Eich perllan
gymunedol CHI fydd hwn, felly cysylltwch â'ch
syniadau, cwestiynau neu awgrymiadau.

Y Siop Werdd ... Menter Newydd ...
I nifer ohonoch, Y Siop Werdd yw’r hen le oedd yn
cael ei redeg gan Carwyn rai blynyddoedd yn nol.
Roedd y siop hwnnw yn gwerthu amrywiaeth o
fwydydd iach, a bellach, ar ôl dipyn o amser yn
cynllunio, mae’r Siop Werdd yn ôl, ar ei newydd
wedd, ac o dan ofal Y Dref Werdd.
Mae’r Dref Werdd wedi penodi Tanwen Roberts
fel rheolwr y siop. Ers iddi gychwyn ym mis

Tanwen, Y Siop Werdd
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Gorﬀennaf, mae Tanwen wedi bod yn gweithio yn
gwbl di-flino i gael popeth yn barod gyda
chefnogaeth gweddill tîm y Dref Werdd, ac, o’r
diwedd, mae drysau y siop wedi bod ar agor ers
ychydig wythnosau bellach.
Menter gwbl newydd i’r Dref Werdd yw’r Siop
Werdd, menter fydd yn galluogi trigolion yr ardal a
thu hwnt i brynu faint bynnag o gynnyrch maent yn
gallu ﬀorddio ac angen. Mae cyflenwad eang o
fwydydd sych a ﬀres, a’r rhan fwyaf gan
gynhyrchwyr lleol. Mae yno gigoedd amrywiol
gan y cwmni lleol, Cîg Eryri; llysiau a ﬀrwythau
gan Ffrwythau DJ; ac hyd yn oed llefrith gan
Tony Francis o Benrhyndeudraeth.
Mae llawer iawn o fwydydd sych ar werth
hefyd, yn cynnwys pasta, reis, siwgr, pob math
o flawd a pherlysiau. Yn ogystal, bydd
gwahanol gynnyrch glanhau ar gael yno hefyd.
I gyd-fynd ag egwyddorion Y Dref
Werdd, ni fydd y Siop Werdd yn defnyddio
unrhyw blastigion gyda chwsmeriaid, mae’n
ofynnol i bobl ddod a chynhwysyddion neu
fagiau aml ddefnydd eu hunain i siopa, a bydd
hyn yn chwarae rhan bwysig yn ein
hymdrechion i warchod yr amgylchedd leol.
Byddwch yn gallu prynu poteli llefrith eich
hunain a dod a nhw yn ôl bob tro a’u haillenwi gyda’r peiriant gan Tony Francis. Yr un
syniad sydd gyda’r cynnyrch glanhau, ble
fyddwn yn annog cwsmeriaid i ail
ddefnyddio poteli shampŵ neu hylif golchi
llestri, byddwch hyd yn oed yn gallu prynu
brwsh dannedd di-blastig a mygydau amlddefnydd, sydd wedi dod yn ran o fywyd
pawb erbyn heddiw.

Dywedodd Gwydion
ap Wynn, rheolwr
prosiect y Dref
Werdd, “Daeth syniad
y siop mewn sgwrs
gyda chydweithiwr tua dwy flynedd yn ôl, rhywbeth
gwbl newydd i’r Dref Werdd, ond gyda ‘chydig o
frwfrydedd a gwaith caled, rydan ni’n croesawu
cwsmeriaid o’r diwedd. Rydan wedi cael sawl grant i
wireddu ein syniad ac mae’n bwysig i ni gydnabod
hynny a diolch i’r Gronfa Gymunedol, Arloesi
Gwynedd Wledig a Chyngor Gwynedd gyda’u cymorth
i fusnesau fentro gyda’r gronfa Arfor. Rydan hefyd wedi
derbyn cefnogaeth gan yr archfarchnadoedd lleol, Coop a Tesco.”
Aeth Gwydion ymlaen i ddweud, “Gyda phob
chwarae teg, rydan ni’n hynod ddiolchgar i Tanwen
am ei holl waith caled dros y misoedd diwethaf, a
hynny mewn amgylchiadau digon anodd gyda Cofid19, i sicrhau fod y siop yn barod. Mae eisiau diolch i’r
holl staﬀ a chyfarwyddwyr y Dref Werdd sydd wedi
helpu hefyd.”
Rhan arall hynod bwysig o’r siop fydd yr oergell
gymunedol. Byddwn yn derbyn bwydydd dros ben
o archfarchnadoedd lleol, ac yna yn cynnig y bwyd
i unrhyw un yn y gymuned, am ddim. Unwaith eto
yn chwarae rhan yn ein gwaith amgylcheddol, drwy
osgoi gyrru bwyd sy’n gwbl fytadwy, i safleoedd
tirlenwi. Bydd y cynllun yma yn mynd law yn law
gyda’r banc bwyd.
Os hoﬀech fwy o wybodaeth am y siop,
cysylltwch gyda Tanwen ar 01766 830 750 neu
ebostiwch tanwen@drefwerdd.cymru neu ewch
draw i weld y wefan newydd–
www.ysiopwerdd.cymru

EIDDEW (Hedera Helix, Ivy)
Eiddew a’i ddail bytholwyrdd sydd gennyf dan sylw heddiw. Y peth
cyntaf ddaw i’m meddwl pob tro y gwelaf yr hen eiddew yw fi’n
ﬀwndro’n blentyn ac wastad yn ei alw’n Iddew. Wrth gwrs, ceir sawl enw
arall iddo; iddia, iorwg, eiddiorwg, ac aeodorw. Haws petawn wedi
ymgyfarwyddo a hwy’n blentyn! Siwr gen i ein bod i gyd yn gyfarwydd
a fo. Hwnnw sy’n tagu’r ardd, sy’n lladd y coed (ddim yn wir), sy’n
gwneud i fy nghroen gosi (cywir, gall achosi ‘contact dermatitis’ i un
person ym mhob deng mil), yn dda i ddim ond addurno dros y Nadolig!
Yr hen blanhigyn druan, ac yntau mor werthfawr i natur, a’i flodau bach
melynwyrdd unigryw llawn nedd a phaill yn blodeuo pan na fo llawer
arall rhwng Awst a Medi. Yna, dros y Gaeaf yn cynnig ei euron suddiog.
Mae’r gwenyn, pili pala, pryfetach, adar a’r anifeiliaid bychain yn falch
iawn ohono’n cynnig bwyd a chysgod iddynt. Mae hefyd yn cynnig gorchudd sy’n nadu’r pridd rhag
erydu, a ddringith o mond i goron y goeden os yw honno’n dioddef o ryw afiechyd neu eisioes yn marw.
Yn fytholwyrdd, mae’n cynrychioli tragwyddoldeb, ﬀyddlondeb, cariad a chyfeillgarwch hir oes. Yn
dwyn ﬀrwyth yn ystod Gaeaf, fe’i gysylltir aemenywod a ﬀrwythlondeb. Wedi i Gristnogaeth ein
cyrraeddd aeth i gynrychioli bythol oes Dduw a Mair, mam Iesu, a’r traddodiad Cymreig yw addurdno’r
tŷ ag eiddew cyn mynychu’r Plygain.
O ran defnydd traddodiadol o’r eiddew er llês y corﬀ nodir sawl un yn y llyfr ‘Meddyginiaethau
Gwerin Cymru’. Nodir ei ddefnydd i greu trwyth, plastar, eli neu bowdro’r dail, er mwyn anhwylderau’r
glust, i ladd wyau llau, i gael gwared ar gyrn, leddfu llôsg eira neu losg yn gyﬀredinol, i olchi briw neu
byg poeth.
Mae’n hen stori fod Hippocrates wedi’i ddefnyddio i leihau chŵydd ac fel anesthetig hefyd. Mae’r defnydd
ohono yn dyddio’n ôl cyn côf.
Dyma sydd yn fy niddori, y defnydd a wnaethpwyd sydd bron yn anghof, y defnydd cyfoes a wneir
ohono a’rhyn a brofwyd i fod yn ﬀaith yn y ‘labs modern’.
Felly yr eiddew a’i rinweddau sydd o fudd i’ncyrﬀ …. Mae wedi ei brofi i fod yn wrthlidol,
wrthocsidydd, wrthfiraol, wrth-ficrobaidd ac yn wrthspasmodig. Oherwydd hyn fe’i ddefnyddir i leihau
chŵydd, at gymalau neu cyhyrau cyﬃon a chriccymalau. Handi debyg dros y Gaeaf i’w ddefnyddio ar
gyfer cyflyrau’r ysgyfaint fel asthma, bronchitis a C.O.P.D. Defnyddir i dynhau a chryfhau gweithiennau
a gall leihau alergeddau. Rhaid eich argymell i weld llysieuydd proﬀesiynnol neu feddyg a ddim mynd
ati i drin eich hunain rhag gwneud niwed.
Rhinwedd arall yw y gallwch wneud saponins (sebon) ohono, a hynny i olchi dillad. Mae’n ewynnu’n
dda, yn naturiol ac yn eﬀeithiol wrth godi saim, baw a budreddi o ddillad. Yn ôl pob sôn mae’n dda hefyd
i lanhau llwydni, ond dwi heb drio hynny eto. Po fwyaf saponin sy’n bresennol y gorau y bydd yn glanhau,
a does dim prinder o’r planhigyn hwn drwy gydol y flwyddyn.
sut i’w wneud:
1. Casglwch dwy lond llaw dda o ddail, y rhai tywyll yw’rgora, a’u malurio.
2. ychwanegwch tua beint o ddŵr.
3. Berwch am bum munud da.
4. Rhowch mewn potel a’i adael i fwydo hyd ei fod yn codi’n swigod wrth ei ysgwyd yn galed.
5. Tynnwch y dail oddiwrtho ac ychwanegwch gwpaned i’ch golch.
*
gellir ychwanegu cwpaned o’r hen “washing soda” i godi safon y golch ac i gadw’r sebon
yn hirach yn y botel.
A dyna i chi yr hen eiddew. Reit! ﬀwrdd a chi rwan i
hel ac arbrofi gyda’ch hylif gulch newydd. Edrychaf
ymlaen i glywed eich adborth, yr eiddew rhyfeddol,
sydd, gyda llaw, yn perthyn i’r un teulu a phlanigyn a
genir ei glôd yn aml …y sinsyr! Taw a dweud, ia …
..hmmm erthygl mis nesa?
Catrin Roberts gyda’i chap ‘Maeth Natur’ ymlaen.

Lolfa Harddwch
Salon Harddwch Blaenau Ffestiniog

I wneud apwyntiad ffoniwch

01766 830 595
Triniaethau harddwch gan Kerry Trappe.

Geirfa
Anti-inflammatory ….Gwrthlidiol
Anti-arthritic….brywdro cric cymalau
Anti-oxidant….gwrthocsidydd
Anti-viral….gwrthfiraol
Anti-spasmodic….brwydro spasm
Anti-microbial…gwrth-ficrobaidd
Herbalist ….llysieuydd

D.E.W.
Plymio a gwresogi,
gosod boileri nwy ac olew

Dewi Williams
17 Heol Manod
Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Ffôn:01766 831732
Symudol: 07789968427

Llwyddiant
Elfed a Deiseb
Hanes Cymru
Yn rhifyn mis Tachwedd Llafar Bro fe glywsom ni
am hanes Elfed Wyn Jones, Cwm Prysor, a’i ddeiseb
yn gofyn ar i Senedd Cymru sicrhau y dysgir hanes
ein gwlad yn ein hysgolion. Yn rhan o hyn,
cerddodd Elfed 128 milltir ar lwybr ei ﬀerm, sef y
pellter rhwng ei ﬀerm yn Nhrawsfynydd â’r Senedd
yng Nghaerdydd. Bwriadai gerdded bob cam i’r
Senedd ei hun, nes i’r clo byr atal ei gynlluniau. Nid
dyma’r tro cyntaf i Elfed fynd i’r eithaf dros ei
gredoau. Ymprydiodd am wythnos yn ôl yn 2018
dros ddatganoli darlledu o Lundain i Gaerdydd. Ar
Dachwedd y 3ydd, wrth i rifyn diwethaf Llafar Bro
fynd i’r wasg, trafodwyd y ddeiseb ar lawr ein
Senedd gyda 52 yn pleidleisio o’i blaid, 4 yn ymatal
a neb yn erbyn.
Ar hyn o bryd mae’r modd y dysgir hanes
Cymru yn amrywio, gydag ysgolion cynradd a
gwaelodion yr ysgolion uwchradd yn gallu dysgu
cymaint, neu gyn lleied a fynnont, o hanes Cymru.
Neu yn wir, ddim o gwbl. Dyma sydd ar Elfed eisiau
ei wella, fel bod cysondeb drwy Gymru. Mae eisiau
gweld disgyblion Cymru yn dysgu am Feibion
Glyndŵr, hanes Merched Beca, Gwrthryfel
Merthyr, Datganoli a llawer mwy. Mae’r mater nawr
yn nwylo y Gweinidog Addysg, a bydd angen llawer
o gynllunio er mwyn sicrhau y caiﬀ hanes o bob cwr
o Gymru ei gynnwys yn y cwricwlwm newydd.
Amddifadwyd cenedlaethau lu o blant Cymru
o’u hanes eu hunain – o’r hanes hwnnw a ddylai fod
yn sail i addysg hanesyddol unrhyw genedl. Yng
ngwersi hanes ledled Cymru, mae disgyblion yn
dysgu am bolisi tramor America, hanes y Tuduriaid
a’r Almaen o dan y Natsïaid. Ond tybed faint a ŵyr
am Epynt a Thryweryn, am Lywelyn ein Llyw Olaf
a Phenyberth?
Gwyddom yn wir yr hen air, fod y rhai na
wyddant eu hanes eu hunain yn rhwym o weld ei
ailadrodd. Dyma gynnydd pwysig felly. Y cam nesaf
fydd diweddaru gwerslyfrau a chynhyrchu
adnoddau er mwyn sicrhau y trosglwyddir cof ein
cenedl i’r oesoedd a ddêl. Da iawn Elfed!

MODURDY BOWYDD
FFoRDD WYNNE
BLAENAU FFESTINIoG

01766 831091
info@bowyddgarage.co.uk
www.bowyddgarage.co.uk
POB MATH O ATGYWEIRIO I’CH
MODUR
MOT, TEIARS, ECSOST
a llawer gwasanaeth arall
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Cysylltiad Dalgylch Llafar Bro ag America
W. Arvon roberts, PWllheli
Mrs Gwen Davies (1845-1917),
Milwaukee, wisconsin.
Dechreuodd y Cymry ymsefydlu yn Wisconsin tua’r
flwyddyn 1842, cyn i’r dalaith gael ei debryn i’r
Undeb, ac ymhell cyn i reilﬀyrdd gael eu gwneud yno.
Daeth llawer ohonynt o Arfon, Meirion, Mon a
Maldwyn. Gwelodd llawer ohonynt anfanteision, a
dioddefodd rhai lawr o gyfyngderau; ond trwy
ddiwydrwydd a llafur, daeth llawer ohonynt yn bobl
gyfoethog, a phawb ohonynt mewn cartrefi cysurus,
yn eiddo iddynt eu hunain, a’r plant, wedi cael addysg
dda. Yr oedd yn y dalaith bob manteision a
chyfleusterau crefyddol, addysgiadol a masnachol; a
digon o le i filoedd o ymfudwyr i gael cartrefi rhad, a
bywioliaethau cysurus.
Ymysg y rhai ddaeth trosodd i’r America yng
ngwanwyn y flwyddyn 1851, oedd Humphrey
(1815-1898) a Margaret (Williams) Griﬃth (18161906), ynghyd a tri o blant. Yn Cae Clyd, Manod,
Blaenau Ffestiniog, y ganwyd y tad, a’r fam yn un o
Feddgelert. Gwen oedd un o’r tri plentyn, a anwyd yn
Ffestiniog, Ebrill 18, 1845, ac felly yr oedd tua
chwech oed pan ymfudodd o Gymru. Yr oedd yn nith
i’r Parchgn. Evan Griﬃth (1807-1872) (gwelir ei
hanes yn rhifyn Hydref 2020 o ‘Llafar Bro’) a Griﬃth
Griﬃth (1824-1899). Ganwyd chwe plentyn arall i
Humphrey a Margaret Griﬃth yn yr America.
Tiriodd y teulu yn gyntaf yn Fair Haven,
Vermont, ardal creigiog a bryniog, lle y gweithiwyd
llawer iawn o chwareli llechi. Yr oedd y Parch. Evan
Griﬃth, gweinidog yn Utica, Efrog Newydd, ar y
pryd, yn un o’r rhai cyntaf i bregethu i Gymry Fair
Haven. Yno bu Gwen hyd nes oedd tua 13 oed, pan
symudodd y teulu i Portage, Sir Columbia,
Wisoncosin, yng ngwanwyn 1858. Y oedd mwy na
hanner tiroedd y sir hon gyda’r gorau yn y dalaith a’r
gweddill yn ganolig – llawer ohono yn goediog, a
lawer yn ddoldiroedd ﬀrwythlon. Rhai o
Ddolwyddelan, a mannau eraill yn Arfon, oedd y
sefydlwyr cyntaf. Buan iawn y daeth yn sefydliad cryf
ac enwog ymhlith y Cymry. Codwyd Capel Cymraeg
Berea, Portage, yn 1849. Ar ol bod yno a tua dwy
flynedd aeth Gwen i fyw at ei hewyrth, y Parch
Griﬃth Griﬃth i Milwaukee, Wisconsin, lle bu’n

weinidog gyda’r Annibynwyr Cymreg o 1860 i 1864,
ac o 1893 i 1894. Traddododd ei bregeth olaf yn
Ixonia, Wisconsin, ar Ragfyr 3, 1899, lle yr oedd yn
aros hyd y 10fed o’r mis, ond bu farw yn ei lety ar
Ragfyr 9, yn 75 mlwydd oed a’i gladdu yn Milwaukee.
Yn Milwaukee y treuliodd Gwen gweddill ei
bywyd, arwahan i ddwy flynedd, 1871 ac 1872, pan
yr aeth hi a’i phriod i fyw i Chicago, Illinois, ac yna i
Keokuk, Iowa. Keokuk oedd y ddinas mwyaf deheol
yn y dalaith, lle mae Afon Des Moines yn cyfarfod y
Mississipi ac un o ganolfannau ar gyfer y Mormoniaid
gynt ar eu taith i’r gorllewin. Ar ol hynny dychwelodd
i Milwaukee prif ddinas fasnachol talaith Wisconsin,
Saif y ddinas ar lan Llyn Michigan ac yr oedd
boblogaeth yn y flwyddyn y cyrhaeddodd Gwen a’i
phriod yno dros 72,000, un fil ohonynt yn Gymry. Yr
oedd yno ddau gapel Cymraeg gan yr Annibynwyr Bay View (1871-1903) a Tabernacl (1857-1903), ac
yna un gan y Presbyteriaid (1847-1954).
Ar Fehefin 30, 1866, yn Milwaukee, priododd
Gwen Griﬃth a Daniel Bowen Davies (1835-1895).
Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch Griﬃth
Jones (1816-1902), Dodgeville, Wisconsin, un a
anwyd yng Nghlynnog, Arfon. Ganwyd iddynt wyth
o blant, bu farw chwech ohonynt yn fabanod, gan
adael dau o feibion, sef Daniel Winfield Davies
(1872-1930) a Humphrey Richard Davies (18751930),
Ganwyd Daviel B. Davies yn Penyﬀos, plwyf
Troedyraur, Ceredigion. Gwehydd gwlan oedd
galwedigaeth ei dad. Ymfuodd y rhieni a phedwar o
blat yn 1852, ac ymsefydlont yn ardal Waukesha,
Wisconsin. Yr oedd y tad yn gerddor rhagorol, yn

gantwr, ac yn arweinydd y gan yn ei gapel yn Hawen,
Ceredigion. Yng Nghapel Presbyteraidd Cymraeg
Waukesha y daeth Daniel B. Yn gyntaf i amlygrwydd
fel cerddor. Derbyniodd ei hyﬀorddiant o dan y
Proﬀeswr, John Price Jones, Waukesha. T’oedd na
neb tebyg iddo fel canwr bas, a byddai yn cael ei alw
yn fwy cyﬀredin fel ‘Dan y baswr mawr’. Yn 1856
symudodd i Milwaukee i ddysgu’r grefft o osod
priddfeini. Ymhen tair blynedd ar ol hynny
symudodd i’r De, i New Orleans, ac yna dychwelyd i
Memphis, Tennessee, lle yr arhosodd cyn dechreuad
y Rhyfel Cartref. Ar Awst 24, 1862, ymrestrodd fel
milwr gyda Catrawd 24. Nid oedd yn hir cyn i’r
dalentau cerddorol gael eu datgelu,ac ymhen chwech
wythnos cafodd ei dderbyn yn aelod o’r seindorf, ac
yna arweinydd, hyd nes i’r rhyfel ddirwyn i’w ben.
Cyrhaeddodd adref Mehefin 15, 1865, ar ol cymeryd
rhan mewn nifer o frwydrau mwyaf gwaedlyd y
rhyfel.
Aeth Daniel B. Davies yn ol at ei alwedigaeth
blaenorol hyd at 1873 pryd yr aeth yn bartner gyda
John B. Roberts, yn symud pianos ar draws y ddinas,
a parhaodd felly am ddeunaw mlynedd hyd nes y
torrodd ei iechyd i lawr yn 1891. Enillodd wobr
arbennig yn Eisteddfod Ffair Fawr y Byd yn Chicago,
yn 1890, am ganu y solo, ‘Now Heaven in Fullest
Glory Shone’ (Haydn) yn E flat. Bu’rn arweinydd cor
yn Eglwys Esgobol Milwaukee. Yn 1891 ymwelodd
a Caliﬀornia i geisio cael adferiad i’w iechyd, ac
arhosodd am ddau fis ond yn ofer fu hynny. Yn
Hydref 1894 dychwelodd unwaith eto i Caliﬀornia,
y tro hwn gyda Gwen, ei briod, gydag ef, ond bu farw
yn ei gadair, Ionawr 31, 1895, yng nghartref ei
chwaer-yng-nghyfraith yn San Francisco, yn 59 oed.
Mehefin 27, 1917, bu farw Gwen Davies, yn 72 oed.
Claddwyd y ddau yn Mynwent Forest Home,
Milwaukee, lle yr oedd eu chwech plentyn hefyd wedi
eu claddu o’u blaen.

POS RHIF 4
Rhaid ymddiheuro am un llithriad yn sgwâr pos rhif 4 – yn y 12ed rhes, sgwâr 2 rhif 10 ddylai
fod, nid 16. Sy’n ﬀurfio’r gair “clywed”, nid cchywed!! Mae eisiau llygaid da wrth gopîo !
Tybed gawsoch chi’r gair “rhytha” yn y golofn gyntaf? Sori, dim ond unwaith oedd y
llythyren Rh a Th yn ymddangos.

T R A V E L LT D
33 STRYD FAWR • BLAENAU FFESTINIOG

Siop ddafadd a manion gwnïo
lluniau pasbort
fframio
peiriant datblygu
lluniau Kodak
Ar agor: 9 - 5 Llun i Wener
Ar agor: 9 – 3 Sadwrn

12 Y MAES, PWLLHELI, GWYNEDD
LL53 5HD
Eich Arbenigwr Teithio Lleol

01758 703 194

01766 831 536 / 07832 147 518

sales@wonderlingtravel.co.uk

brethynblaenau@gmail.com
www.brethynblaenau.co.uk

www.wonderlingtravel.co.uk
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Tŷ Coffi
Oriel Ffotograffiaeth
Dillad Awyr Agored
Gwybodaeth i Ymwelwyr
Dydd Llun - Sadwrn
9yb – 4 yh

01766 832 214
siop@anturstiniog.com

Rhod y Rhigymwr
IWAn MORGAn •RHAGFYR 2020

Mae’n rhyfedd meddwl fod naw mlynedd wedi
mynd heibio er pan oedden ni’n dathlu cyhoeddi
400fed rhifyn ‘Llafar Bro.’Yn Hydref 2011,
ehedodd fy meddwl yn ôl i’r dyddiau pan fum yn
golygu’r papur dros gyfnod o ddwy flynedd … i’r
dyddiau pan oedd siswrn a glud ‘Pritt-Stick’ yn
allweddol. Cofiaf fel y byddai’r diweddar Trefor
Wood a minnau ar fwrdd y gegin yma’n ceisio cael
rhyw erthygl neu lun i ﬃtio, ac fel y deuai ambell reg
o’r genau os na fyddai rhywbeth yn syrthio i’w le fel
y dylai. Cafwyd llawer o hwyl drwy’r cyfan oll, a
boddhad o weld y papur yn cyrraedd ein cartrefi yn
ei ﬀurf derfynol.
Dyma fel y ceisiais grynhoi’r profiad:
Ar achlysur cyhoeddi 400fed rhifyn ‘Llafar Bro’
… Hydref 2011
‘Rôl byd y ‘torri a’r gludo’ - a welwyd
ers talwm, daeth chwyldro
o’r newydd i saernïo
bri o hyd ar ‘Lafar Bro.’
Wrth fynd ati i gyfarch y 500fed rhifyn, a ninnau
mewn cyfnod na welsom erioed ei debyg o’r blaen,
fel hyn y daeth:
Ar achlysur cyhoeddi 500fed rhifyn ‘Llafar Bro’
… Rhagfyr 2020
Dathlwn, canwn mewn cyni, - o afael
‘Covid’ daliwn ati;
Â ‘stiniog i’n cefnogi
ymlaen nawr i’r mil awn ni!
Gosodwyd tasg i gefnogwyr ﬀyddlon y golofn yn y
rhifyn dwytha … a gofyn iddyn nhw lunio
cyfarchiad i’r 500fed:
“Ein ‘Llafar Bro’- y cylchgrawn sy’
ymysg y gorau trwy Gymru” …
ydy
cwpled
clodwiw
CLIFF
o’R
BonTnEwyDD. Mae’n canmol yn fawr y criw
gweithgar o wirfoddolwyr sy’n sicrhau’r arlwy fisol,
a hynny am bris tra rhesymol:
Cyhoeddi pum can rhifyn o’r ‘Llafar’ Rhaid diolch i’r gwirfoddolwyr gweithgar,
Trwy eu llafur rhoddwyd yn ddirwgnach,
Creu cylchgrawn ‘mysg y goreuon bellach.
Mae’n cynnwys llythyrau a hanes di-ri
o hen dref ac ardal y llechi,
Ac ambell lun sy’n ein tywys a’n hannog …
A hynny am bris owyth deg ceiniog!
Rhoddwyd rhyddid i’r rhigymwyr i ddefnyddio’r
cwpled agoriadol yma pe baent yn dymuno:
‘Â ‘Llafar Bro’ ar fin cyhoeddi
Ei bum canfed rhifyn ‘leni ‘…
Dyma gyfarchiad diﬀuant ARTHUR o FACHEn,
sydd, fel CLIFF, yn hynod werthfawrogol o’r hyn
ddarperir gan y tîm ac yn hael ei ganmoliaeth iddo:

Diolch o galon i bob gohebydd
o Dangrisia i Drawsfynydd.
Cofnodion a straeon diguro,
Papur o fri - papur y Fro!
Boed i'w dudalennau ddiddori
Miloedd a mwy, bob mis, i'w pori.
Papur o fri i bobol y Fro,
Diddorir pawb â'i ddarlleno.
Mae GwEnLLIAn o’R wyDDGRUG hefyd yn
gwerthfawrogi llafur cariad gwirfoddol y
swyddogion a sonia am y gwerth cymdeithasol
amhrisiadwy sydd i’r papur. Tynna sylw
penodolhefyd at y ﬀaith ei fod yn rhan annatod o’n
hetifeddiaeth:
Tra ragora yn ei gynnwys,
A’i swyddogion yn ddiorﬀwys;
Mae pob rhifyn yn ﬀrwyth gwirfoddol
A’u hamrywiaeth mor neilltuol.
Tyn gymuned glos yn dynnach
A’i swyddogaeth yn rhagorach;
Cadarnheir ein hetifeddiaeth
Trwy ein ‘papur bro’ tra odiaeth.
Dymuno wnawn hir oes i’w yrfa –
ymlaen i’r pumcan rhifyn nesa’!
Mae’n hyfryd cael coesawu GwynFoR o
DRAwsFynyDD yn ôl i’r gorlan, a diolch o galon
iddo yntau am y cwpledi cyfarch trawiadol yma:
‘Â ‘Llafar Bro’ ar fin cyhoeddi
Ei bum canfed rhifyn ‘leni’ …
Eto’n cynnwys ‘Rhod Rhigymwr’
Gyda’r bardd yn rhoddi swcwr.
yma eto’n bapur misol
I ddiddori tâst y bobol.
Croeso hefyd i wyneb newydd y tro hwn …
DAFyDD CC… ac am ei ymgais a dderbyniais
drwy Heddus, y deipyddes. Yn ansicrwydd y
dyddiau sydd ohoni, edrych ymlaen y mae am y
dydd y cawn fel pwyllgor ddod at ein gilydd eto
wedi i’r felltith yma gilio o’r tir:
‘Â ‘Llafar Bro’ ar fin cyhoeddi
Ei bum canfed rhifyn ‘leni’ …
Tybed a ddaw criw y gosod
Eto’n ôl i gyd-gyfarfod?
Braf deall fod sIMon CALDwELL wedi ei blesio
o weld ei englynion yn Rhifyn Tachwedd. Yn wir,
mae’n ŵr sy’n haeddu ein hedmygedd … nid yn
unig am ddysgu’n hiaith ond am feistroli rhywbeth
sy’n unigryw i’n diwylliant … ‘cerdd dafod’.
Dyma englyn amserol iawn i’r dyn melynwallt,
rhodresgar, trahaus sy’n ‘ceisio’arwain o Rif 10 Stryd
Downing:

Rydan ni’n clywed o bob cyfeiriad y bydd y Nadolig
eleni’n un cwbl wahanol i’r arfer. Yn sŵn hynny yr
eheda fy meddwl unwaith eto at Nadoligau fy
mhlentyndod, gan geisio cofio ambell garol a
wnaeth argraﬀ arnaf.
Un a gofiaf yn cael ei ledio’n flynyddol yng Nghapel
Rehoboth, Corris oedd emyn Morgan Rhys [171679] … yr hen athro diwyd a phoblogaidd yn un o
ysgolion Griﬃth Jones, aca anwyd yng Nghil y
Cwm, Llanymddyfri:
‘Peraidd ganodd sêr y borear enedigaeth Brenin
nef,
doethion a bugeiliaid hwythau deithient i’w
addoli Ef;
gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu gaed.’
Mae’n debyg fod naw o benillion yn yr emyn
gwreiddiol a welodd olau dydd ym 1764, ac fel noda
Delyth Morgans-Philips yn ei chyfrol werthfawr,
mae’r emyn ‘yn llwyddo i ddilyn camre’r achubiaeth
yng Nghrist, o’i enedigaeth hyd ei farwolaeth a’i
atgyfodiad’ … fel yr hen garolau Plygain na chawn
y fraint o’u cyflwyno yn y Bowydd eleni.
Roedd John Hughes [1896-1968] yn drefnydd
cerdd ym Meirionnydd yn nyddiau fy mebyd, a
chofiaf yn dda amdano’n dod yn ei dro i ymweld â’r
ysgol gynradd. Ef oedd golygydd cerdd ‘Llyfr
Gweddi a Mawl i Ysgolion’ a welodd olau dydd ym
1958 … llyfr a fu’n rhan annatod o’m bywyd gydol
fy ngyrfa yn ysgolion Corris a Thywyn. Un garol a
hoﬀais yn fawr oedd addasiad John Hughes o’r hen
garol Ffrengig, ‘Ceidwad Byd’:‘Draw yn nhawelwch Bethlem dref daeth baban
bach yn Geidwad byd;
Doethion a ddaeth i’w weled Ef a chanodd
angylion uwch ei grud …’
Cofiaf Mam yn cymryd fy chwaer a minnau o
gwmpas y piano i ddysgu carol yn ddeuawd inni o
Ddetholiad y Methodistiaid. Teimlais mai fi gafodd
y fargen salaf gan i mi orfod stryﬀaglio i ganu rhan
yr alto. Beth bynnag am hynny, credaf inni gael
derbyniad gwresog am ein hymdrech i’w chyflwyno
yng ngwasanaeth y plant y flwyddyn honno. Dydw
i heb glywed y dôn ers blynyddoedd maith, ond
mae’r geiriau a nodau’r alto yn dal yn y cof:
‘Trwy’r baban tlws ar liniau Mair yn llety llwm yr
ych a’r gwair,
Tywynnwyd ar ein byd y Gair … Emaniwel.’
Er ein bod dan gyfyngiadau y Nadolig hwn, does
dim yn ein rhwystro rhag teithio’n ein meddyliau
gyda hen Ficer Llanymddyfri [1579?-1644]i weld
y Mab bychan:
‘Awn i Fethlem bawb dan ganu, neidio, dawnsio
a difyrru,
I gael gweld ein Prynwr c’redig aned heddiw,
ddydd nadolig.’

Cyfarchion yr Ŵyl
i bob un ohonoch.
IM

Melyn ei wallt, milain ei wawd, - hwbris
sy'n hebrwng sawl anﬀawd.
statws yw'r tlws, gwae'r dyn tlawd
y paun a lyfna'r pennawd.
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MWy NA SIOP BAPUR

SIOP DEWI
14-15 STRyD fAWR, PENRHyNDEUDRAETH, LL48 6BN
01766 770266 dewi11@btconnect.com
Papurau, Cylchgronau, Llyfrau a Chardiau
ac yn awr yn NEWYDD – Bwydydd Cyflawn, Bwydydd Iach
Cefnogwch eich siop leol, cymraeg ei iaith

Cerrig, ithfaen a LLeChen Cyf.

Gorsaf Brofi Cerbydau Cymeradwywyd
gan yr Adran Drafnidiaeth

Garej
TOWYN
ROAD
MOT, batris, esôst, teiars,
trwsio cerbydau, gwaith ar gorff car

Heol Towyn • Blaenau Ffestiniog
• Gwynedd • LL41 3UR

( (01766) 830035/831115
Symudol: 0370 725445

cerrig coffa o’r safon uchaf
Stâd Ddiwydiannol Glandon, Pwllheli, LL53 5YT • 01758 612645

i n f o @ c e r r i g - g r a n i t e . c o . u k • w w w. c e r r i g - g r a n i t e . c o . u k

Kevin Jones

H. WILLIAMS
Gwasanaeth ar gyfer unrhyw waith
cynnal a chadw yn
eich gardd

01766 762 329
07513 949 128
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Blodau ar gyfer pob achlysur

Meiriona Diamond
Ffestiniog

01766 762722 / 07799258374

S T O L P I A - S T E F FA n

AB OWAIn

Cofio'n ôl i'r 70au a'r 80au
Gan fy mod wedi cael fy atgoﬀa bod y rhifyn hwn yn un arbennig, a'r 500fed rhifyn, hoﬀwn edrych yn ôl
ychydig ar ambell beth yn ymwneud â'n papur bro, Llafar Bro. Bûm yn gysylltiedig â Llafar Bro bron o'r
dechrau - pan oeddwn yn gweithio yn y chwarel, ac i'r cynllun atgyweirio caeau chwarae. Byddwn yn
cynorthwyo gyda'r plygu ar y nos Fercher y deuai o'r wasg, ac yn ei werthu yn fisol, ar wahan i fis Awst,
pan nad oedd rhifyn. Fy rownd i oedd, dechrau wrth ein tŷ ni, sef Bryn Gwynedd, Rhiwbryfdir i lawr at
Fecws Lei, a gwerthu oddeutu 50 i 60 ohnonynt i gyd, boed law neu hindda. Gyda llaw, pan oedd hi'n
glawio yn drwm, gwisgwn gôt hir dywyll, a het law (souwester) a phan ddeuai ambell un i'r drws ar ôl imi
roi cnoc arno, mi fyddent yn dychryn gan feddwl mai plismon oedd yn galw heibio.
Roedd amryw o'm cwsmeriaid yn edrych ymlaen at gael ei ddarllen gan y byddai newyddion bro,
cyfarchion teuluol, ac ambell stori am dro trwstan, hen luniau, ayyb, ynddo, - sef rhai nad oedd ar gael yn
yr un o'r papurau eraill, a'r cyfan yn Gymraeg. Pa fodd bynnag, fel un sy'n ymddiddori mewn hanes lleol,
byddwn wrth fy modd yn darllen hen hanesion gan wahanol gyfranwyr i'r papur –a dyna sydd gennyf y
tro hwn, sef cipolwg ar rai o'r atgofion difyr hynny a ymddangosodd ynddo yn ystod y cyfnod 1975-1985.
Ymddangosodd atgofion am ardal Rhiwbryfdir ynddo gan y diweddar Glyn Bryfdir yn 1978 a dyma un
stori fach dda ganddo am Lei, y ci bach.Oes gan anifail gymeriad ? Buasai holl
blant y Rhiw yn dweud fod yr Hen Lei
yn gymeriad arbennig iawn. Ci o eiddo
Ioan Dwyryd oedd Lei, ond acw
treuliodd rhan fwyaf o'i fywyd. Cysgai
wrth droed y grisiau a hyd heddiw
byddaf yn codi fy nhroed wrth fynd
heibio'r fan. Gwnai bopeth ond siarad, a
chymerai ran yn chwarae'r plant bob
amser. Deuai gyda mi i'r ysgol bob dydd
a byddai wrth y drws yn fy nisgwyl allan
am
dri o'r gloch…. Ambell noson
Stryd Fawr y Blaenau yn yr 1970au
byddai mam yn dweud wrthyf am fynd
i siop 'William Thomas y Chips'. Neidia'r hen gi ar ei draed a ﬀwrdd ag ef. Wn i ddim a oedd yn gallu
dweud wrth William Thomas beth oedd y neges, ond byddai gwerth naw ceiniog yn barod erbyn i mi
gyrraedd y siop.
Byddai un yn galw ei hun yn 'Ar Wasgar' yn anfon pytiau o atgofion difyr am Danygrisiau hefyd.
Dyma un ohonynt o rifyn Tachwedd 1978 - Ymdrochi – Byddem yn cael hafau poeth yn Stiniog yr adeg
hynny. Yn Nhanygrisiau roedd o leiaf pedwar lle y gallem ymdrochi. Y gair a ddefnyddid yn aml am hyn
oedd "plymio". Yr oedd y Merddwr Mawr a'r Merddwr Bach (y ddau erbyn hyn o dan Lyn Ystradau). Yr
oedd Llyn Hogiau yn afon Cwmorthin uwchben Tyn Pistyll. I'r merched a'r plant lleiaf yr oedd Llyn
Merched - darn o afon Cwmorthin y tu ol i Tŷ mawr ' –lle codid argae i wneud llyn bach bas i ymdrochi
ynddo.
Pwy all ddweud wrthym pwy oedd yn galw ei hun yn "Ar Wasgar"?
Alltud arall a fyddai'n anfon amheuthun difyr o'i atgofion a fyddai W. M. Jones, Prestatyn. Dyma un
stori o'i eiddo - Eidalwr yn dod o gwmpas y wlad hefo performing bears – eirth ar tsiaen (cadwyn). Cofio
am y diweddar Barchedig D. Garfield Owen a minnau yn mynd am dro i ben y Crimea am y tro cyntaf
erioed, ac wedi cyrraedd y copa, yn dod i gyfarfod y bobl a'r eirth, ac yn ei charlamu mewn braw i lawr yn
ein holau.
Pwerdy
Tanygrisiau,
1964 Gynt - Atgofion Alun Jones, Benar View'. Os cewch gyfle
Un o'm hoﬀ golofnau
yn yr 80au
oedd 'Dyddiau
darllenwch rai ohonynt er mwyn ichi gael hwyl iawn. Yn wir, y mae hi'n anodd penderfynu pa stori i
ddewis gan fod cymaint ohonynt yn peri i un chwerthin yn iawn. Beth bynnag, dyma un o'm ﬀefrynnau
gan fy mod yn hoﬀ iawn o storiau am y Twnnel MawrBu'r twnnel mawr yn eithriadol o hwylus i Stiniog ar fwy nag un achlysur yn y gorﬀennol, pan fyddai'r
ﬀordd dros Fwlch Gorddinan (y Crimea) a'r lein i'r Bala wedi eu cau gan eira. Cofiaf un adeg yn y flwyddyn
1937 pan ddechreuodd fwrw eira nos Sadwrn, a bu'n bwrw drwy dydd Sul, ac erbyn bore dydd Llun
roedd eira trwchus iawn.
Dywed ymhellach iddynt fethu a chael y 'trên mail', chwech o'r gloch i fyny, ac roedd trên y gweithwyr
yn sobor o hwyr yn cyrraedd stesion Dolwyddelan. Beth bynnag, aed i fyny cyn belled a Roman Bridge
yn weddol rwydd, ond wedyn, bu'n waith llafurus i glirio'r eira at y twnnel. Erbyn hynny roedd yr injian
angen dŵr a bu'n rhaid i'r gyrrwr, Ifor Roberts, lenwi sach o eira er mwyn cael dŵr yn nhanc yr injian.Wrth
fynd trwy'r twnnel cawsont rybudd detonators bod y pen arall wedi cau, a methasant a dod allan ohono
oherwydd y lluwchfeydd. Erbyn cyrraedd platﬀorm y stesion roedd hi'n 8:10 y nos, wedi teithio chwe
milltir o 11:00 y bore !
Bu Bwlch Gorddinan a lein y Great i'r Bala ar gau am dros wythnos, a mynych y clywais Jack Evans y
checker yn dweud wrth rai o'r masnachwyr fyddai'n cwyno fod eu nwyddau ar ol. Peidiwch a chwyno da
chwi, onibae am y twll na fe fuasech wedi llwgu ers llawer dydd.
Gan fod gofod yn brin bydd yn rhaid imi adael rhai o'm hoﬀ atgofion a cholofnau difyr Llafar Bro o'r
70au tan rywdro eto. Nid oes dwywaith amdani, bu amryw ohonynt yn boblogaidd iawn, yn addysgiadol,
ac yn ennyn diddordeb y darllenwyr. Dyma enwi rhyw ychydig – Atgofion W. H. Reese; Sgotwrs Stiniog
gan fy niweddar gyfaill Emrys Evans, I'r Merched; Colofn Byd Natur-Ken Daniels, a sawl un arall.
O.N. Canmoliaeth o'r mwyaf i bawb sydd wedi bod ynglŷn â Llafar Bro tros yr holl flynyddoedd a boed
iddo hir oes a gobeithio y bydd rhai yn dathlu sawl carreg filltir arall yn ei hanes. Gobeithio hefyd y cawn
i gyd NADOLIG LLAWEN ar ôl y flwyddyn ofnadwy yr ydym wedi ei phrofi eleni.

Cerrig arysgrifedig Llys Dorfil
Roedd gan Llys Dorfil loriau wedi'u gwneud o gerrig mân
yr afon wedi'u gosod ar haenan o glai. Daeth y cerrig hyn
o afon Bowydd, roedd gan y mwyafrif ohonynt farciau
crafu arnynt, ond roedd rhai ohonynt wedi'u harysgrifio'n
fwriadol gan ddyn. Roedd lleoliad gwreiddiol y cerrig
hyn ar lawr y tai crwn. Yna ei adleoli i loriau y tŷ twr Llys
Dorfil.
Amlygwyd y marciau mewn gwyn i’w gwneud yn
hawddach i’w gweld

Rhif 1

Carreg arysgrifedig a ddarganfuwyd ar lawr y tŷ crwn
cydgysylltiedig yn Llys Dorfil. Sylwch ar y staen haearn
coch ar waelod y garreg (Rhif 1). Mae hyn yn awgrymu
fod y garreg yn gorwedd ar ben haenen anhydraidd, llawr
clai yn ôl pob tebyg, gyda'r arwyneb arysgrifedig yn
gwynebu ar i fyny.
Cafwyd hyd i'r garreg arysgrifedig hon yn LLD SC, y
tu mewn i olion y
tŷ tŵr (Rhif 2),
Rhif 2
daethpwyd o hyd
iddi ar y llawr
gyda darnau o
glai. Roedd polyn
trydan wedi'i
godi ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif
ar bymtheg, gan
ddinistrio
arwynebedd y
llawr. Mae olion staenio haearn ar y garreg, sy'n awgrymu
y gallai fod yn rhan o lawr ar un adeg
Mae olion a'r y
garreg hon yn
Rhif 3
awgrymu eu bod
wedi'u bod mewn
clai ar un adeg (Rhif
3), ond ar ôl y
ddifrod a achoswyd
wrth osod y polyn
trydan ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif ar
bymtheg mae eu
lleoliad gwreiddiol
yn ansicir.
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IAITH ’STINIOG Tro yn ôl i’n tŷ ni – BRUCE GRIFFITHS
Prociwyd fi gan y sylwadau difyr ar ‘Iaith Stiniog’ i
hel atgofion am eiriau a gofiaf o’m plentyndod.
Daliwch ati! Peth a’m trawodd erbyn hyn: fel y bydd
yr oes, y ﬀordd o fyw, yn newid, felly hefyd iaith lafar
ardal. Yn ôl â fi i’m cartref cyntaf, sef 101 Heol
Wynne, fel yr oedd felly o 1940 hyd 1958. Pa faint
ohonoch a fyddai heddiw, yn ’nabod ei gynnwys, a’n
henwau ni arnyn nhw? Yr oedd yn dŷ fymryn yn well
na thyddynnod hŷn y dref, ond nid oedd iddo garej
ar gyfer car bach (dyna a ddywedid; ni chlywais
erioed sôn am ‘gar mawr’). Gias (nid ‘nwy’) oedd yn
ei oleuo, yn y parlwr (nid lolfa) a’r gegin - nid lle i
goginio rhyw lawer, ond ystafell fyw heddiw. Math o
gwt brics a tho sinc oedd y gegin fach lle gwneid y
cwcio. Tân glo a dwymai’r gegin a’r parlwr, a gias a’u
goleuai. Nid oedd dim i oleuo na thwymo’r tair llofft.
Aem i’r ciando(!) efo cannwyll neu lamp oel lamp (=
paraﬀîn) - arferiad digon peryglus. Nid oedd letrig
gennym, a byddai’r weiarles yn dibynnu ar fatri sych,
batri gwlyb a ‘grid bias’! (Cofiaf Jac Sam, prifathro
Ysgol Bechgyn Maenoﬀeren, yn adrodd droeon
hanes y weiarles cyntaf yn ’Stiniog, a phobl yn tyrru
yno i’w glywed mewn syndod.) ’Doedd dim sôn am
deledu wrth gwrs. Gwael iawn oedd derbyniad radio
ar y pryd. Cofiaf wrando ar Noson Lawen, a dotio ar
Gymraeg digrif ac annealladwy’r Co Bach o
Gnafron, ac ar Welsh Rarebit, yn bennaf oherwydd y
deuai honno i ben gyda We’ll keep a welcome in the
hillsides, cân yn cynnwys yr addewid ‘We’ll kiss away
each hour of hiraeth,’ - yr unig air o Gymraeg yn y
rhaglen. Yn y pumdegau gallwn glywed Radio
Luxembourg os gwasgwn fy nghlust ar un pen i’r set
ei hun, i glywed caneuon pop wrth gwrs, ond yn
bennaf i glywed anturiaethau Dan Dare a’r Mekon,
arwyr y comig yr Eagle, ar y blaned Gwener, am
chwarter i saith bob nos. O’r diwedd daeth cwmni’r
Red Dragon Radio Relay i godi clamp o fast ar ben y
mynydd i godi darllediadau a’u hailgyfeirio i lawr i’r
dref - am swllt a naw yr wythnos. Deuai Dic Wan a
Nain o gwmpas i gasglu’r tâl. Ni allem ni ei ﬀorddio.
Ni welais i deledu tan 1960, yng Ngholeg Iesu.
Pan gawsom letrig, tua 1948, rhaid oedd rhoi
swllt bach (= pisyn swllt) yn y mitar, yn lle’r geiniog
a roddem ar gyfer y gias. Ys gwn i ba faint o bobol
ifync heddiw a ŵyr beth ydy’ ‘swllt’, ‘ceiniog’, ‘dimai’,
‘ﬀyrling’, ‘pisyn tair’, ‘chwechyn’, ‘papur chweugain’,
‘papur punt’ a ’hanner coron’? Cedwid ‘pisiau tair
gwyn’ i’w rhoi yn ein pwdin ’Dolig. Clywid ambell
un yn dweud ‘’Does genni’r un hatling ar f ’elw’ er na
welid hatling bellach, a soniai fy nhaid am ‘goron’ a
‘sofran’: yn wir mae brith gof gennyf o weld ychydig
sofrenni a gadwasai. Yr oedd rhai darnau copor
hynafol iawn yn dal i gylchredeg - cofiaf, unwaith neu
ddwy, weld un o geiniogau trwchus William IV -

Banc Lloegr heb ei sbotio, mae'n rhaid!
Dyna fi’n crwydro eto! Yn ôl i’m hen gartref! Yn
y gegin fach ceid slopston (= sinc), math o gawg mawr
sgwâr fel petai wedi ei wneud o goncrid. Hefyd,
boeler i olchi dillad, a thân glo bychan oddi tano i’w
dwymo. Yno ceid y stof gias, a’r unig feis (= tap) yn y
tŷ, gan nad oedd bathrwm gennym. Nid oedd
‘oergell’ nac ‘oergist/rhewgell’, felly ni ellid cadw cig
na physgod fwy na rhyw ddeuddydd. Nid yn y
parlwr y byddem yn byw fel arfer, lle oedd i gadw ein
dodrefn gorau ac i groesawu pobol ddiarth. Yn y haf
mudem o’r gegin dywyll i’r parlwr, a byddid yn ei
drimio ar gyfer y ’Dolig. Ar gefn un drws dangosai fy
mam wialen fedw imi, eiddo fy nhaid, ond ni chefais
i erioed fy nghosbi! Tân glo a dwymai ein cegin,
gydag uﬀarn oddi tano i ddal y lludw, (a lle ceid
‘pryfed lludw’ weithiau) a jac mwg dros safn y simnai,
er mwyn rheoli’r drafft i gynnal y tân - (nid ‘chimney
cowl’, sef yr unig ystyr a geir yng Ngeiriadur y
Brifysgol, ond dalen fawr o fetal oedd, a dwrn arno).
O bryd i’w gilydd, pan na fyddai’r tân yn tynnu’n
iawn, byddai mam yn stwﬃo hen bapurach i fyny’r
simnai, cyn ei roi ar dân: peth peryglus a chroes i’r
gyfraith, ond rhatach na thalu dyn llnau simnai - a
gwelid cwmwl o fwg yn codi o simnai sawl tŷ arall
arall o bryd i’w gilydd. Pa ystafell arall? Anghofiais
am y siambar sorri, lle byddai fy chwaer fach yn mynd
i grio ac i sorri yn y gornel y tu ôl i’r drws ﬀrynt!
Hefyd, y sbens (neu sbensh yn ôl rhai) lle cedwid ein
nialwch; nid oedd atig gennym. Mewn ardaloedd
eraill, mi glywch cwtsh dan stâr. Byddem ni blant
Maenﬀeram yn tyrmentio (herian) plant Tanygrisiau
eu bod yn byw mewn sbens o le. Dyna ddigywilydd
ynte! (Byddai pobl Tanygrisiau yn galw ardal y
Manod ‘yr ochor draw’!) Daeth sbens(h) o
dafodiaith Gogledd Lloegr, enw math o gwpwrdd:
mae’r un elfen yn dispensary. A dyna landars neu
landeri tŷ: o’r Saesneg eto, ac yn perthyn i laundry:
lle mae llawer o ddŵr yn llifo (lle megis ’Stiniog!)
Allan â mi i’r ardd gefn! Yn y pen draw, yr oedd
y cwt glo, y drws nesaf i’r closad. Clywais enwau
eraill arno: tŷ bach, ’rhows bach, lle chwech: tebyg y
gwyddoch chi am eraill! (Yma, ar y cei yn Abercegin
(sef ‘Port Penrhyn’ y Saeson), y mae, neu fe fyddai,
‘lle chwech’ go iawn - sef lle i chwech o chwarelwyr
eistedd ochr yn ochr! - nid, felly, lle yr oedd yn rhaid
talu chwecheiniog i fynd iddo!) Holwch yn Siop yr
Hen Bost am North Wales Privies a Privies of Wales,
gan y diweddar Barch J.Aelwyn Roberts, gŵr o
’Stiniog.
’Ta waeth! Saif fy hen gartref o hyd. Mae’n siwr
gennyf i ei fod mor fodern â thŷ unrhyw gymydog.
Gyda lwc, cewch air (yn hytrach eiriau) gennyf
rywbryd eto. Da bo ichi bawb, a hir oes i Lafar Bro!

Dolgellau a Phorthmadog
01341 423441 • 01766 549280
www.gwyndafevans.net

Tacsi & Bws Mini

Nev’s

Lle i hyd at 16
01766 762 465
07768 221 709

Y Blwch Tlws

electrolysis a Chlinig harddwch

Agored o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn
Rhonwen Mai Ellis, M.S.B.Th.
BEAUTY BOX, 158 STRYD FAWR, PORTHMADOG

ffôn: 01766 514644

Ar Werth
Coed tân
wedi eu sychu
Gellir eu danfon i’r tŷ os oes eisiau

Cysylltwch
01766 762 610 / 07860937847

J M Hughes a’i Feibion Cyf
Cambrian Garage
Trawsfynydd
LL41 4SP

01766 540233/540738
jm.hughes@btconnect.com

Petrol a Disl ar werth
Canolfan MOT
Gwasanaeth trwsio ceir a faniau
Batris, Egsôsts a Theiars –
balansio a thracio
Ceir a faniau ar werth

Ceir ford a Suzuki newydd ar werth yn ogystal â cheir ail law o safon
Cynigion arbennig ar gael bob mis
Dewch draw am bris da ar eich car nesaf
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“Os oes angen disl neu betrol,
Beth am deiars neu ‘MOT’,
Gwasanaeth a thrwsio eich cerbyd? Mae’r cyfan ar gael gennym ni.”

Bro Ffestiniog ar Flaen y Gad
Gyda’r copi o
Llafar Bro y mis yma
mae taflen yn rhoi gwybodaeth am
Gwmni Bro Ffestiniog a mentrau cymunedol yr ardal.
Mae pedwar ar ddeg o fentrau cymunedol ym Mro
Ffestiniog; mwy nag mewn unrhyw ardal arall yng
Nghymru. Eu prif bwrpas yw gwasanaethu’r
gymuned, ond maent yn cael eu rhedeg fel busnesau
cymdeithasol, gyda’r budd a’r elw i gyd yn dod i’r
gymuned.
Mae gweithgareddau amrywiol y mentrau hyn
yn cynnwys rhedeg gwestai, siopau, bwytai,
canolfan dwristiaeth, canolfan hamdden, canolfan
gelf a chrefft, beicio mynydd, manwerthu,
garddwriaeth, gwaith addysgol a diwylliannol, opra,
gwaith amgylcheddol, cynhyrchu trydan, hybu
arbed ynni, lleihau gwastraﬀ bwyd, ailgylchu,
glanhau afonydd, gwaith efo oedolion gydag
anghenion ychwanegol, gwaith gydag ieuenctid yn
cynnwys ynglŷn â digartrefedd a dysgu sgiliau
amgylcheddol a chyfryngol.

Cwmni Bro Ffestiniog
www.cwmnibro.cymru
Mae mentrau cymunedol yr ardal wedi dod at ei
gilydd fel rhwydwaith dan faner Cwmni Bro
Ffestiniog, er mwyn hwyluso cydweithrediad rhwng
y mentrau a chyda’r elfennau o’r sectorau preifat a
chyhoeddus sy’n greiddiol i economi sylfaenol y fro.
Mae’r model cydweithredol o ddatblygu cymunedol
a arloesir gan Cwmni Bro yn cyfuno agweddau
amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a
diwylliannnol o ddatblygiad y gymuned. Hynny yw,
mae model Cwmni Bro Ffestiniog yn defnyddio
ﬀordd integredig, crwn, o feddwl a gweithredu er
lles y gymuned. Cymharer hyn gyda’r modd
unllygeidiog mae llywodraethau yn tueddu
gweithredu, yn gaeth i’w seilos.
Rhyngddynt mae aelodau Cwmni Bro yn
cyflogi tua 150 o bobl. Dengys dadansoddiad o
eﬀeithiau economaidd y mentrau bod canran uchel
o’u hincwm yn dod o fasnachu a bod yr incwm, i
raddau helaeth iawn, yn aros a chylchdroi o fewn yr
ardal.

Camu ymlaen
Ym Mro Ffestiniog mae arwyddion o newid
diwylliannol ar droed; fwyfwy i wneud pethau
trosom ein hunain fel cymuned. Ar y sylfaen hwn
mae Cwmni Bro yn cymryd y camau nesaf, fel y
nodir isod.
* Hwyluso twf a datblygiad y mentrau cymdeithasol
presennol a mentrau newydd ym Mro Ffestiniog.
cefnogwch eich siop lyfrau leol

siop lyfrau
yr hen bost

blaenau ffestiniog 01766 831802
henbostblaenau@gmail.com

* Hybu mwy o gydweithio rhwng y sector
cymunedol a’r busnesau preifat sydd wedi’u
hangori’n lleol.
* Cydweithredu pellach gyda llywodraethau ar lefel
cynghorau cymuned, Gwynedd, Cymru a’r
Deyrnas Gyfunol.
* Cydweithio gydag asiantaethau datblygiad sirol
a chenedlaethol, yn cynnwys Arloesi Gwynedd,
Mantell Gwynedd, Canolfan Cydweithredol
Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru.
* Gweithio gyda’r byd addysg, yn cynnwys yr
ysgolion, Coleg Meirion-Dwyfor, Prifysgolion
Bangor, Aberystwyth a Manceinion, a chyda
Rhwydwaith yr Economi Sylfaenol yng
Nghymru. Ymchwilir i’r berthynas rhwng model
Cwmni Bro Ffestiniog o ddatblygu cymunedol a
datblygiad yr economi sylfaenol.
* Hyrwyddo cydweithrediad rhwng Cwmni Bro
Ffestiniog a chymunedau chwarelyddol eraill yng
Ngwynedd. I’r pwrpas hwn sefydlwyd cwmni
cymdeithasol, DOLAN, ar y cyd rhwng Dyﬀryn
Ogwen, Dyﬀryn Nantlle a Bro Ffestiniog i hybu
datblygiad y cymunedau hyn.
https://www.dolan.cymru/
* Trwy’r cynllun Rhwyd ehangu’r cydweithrediad
rhwng mentrau cymdeithasol ar draws Cymru
sy’n gweithio’n y Gymraeg, er mwyn cryfhau’r
berthynas rhwng datblygiad cymunedol a
meithrin yr iaith a’r diwylliant Cymraeg.
* Gweithio ar brosiect gydag ardaloedd
chwarelyddol, glofäol a chefn gwlad ar draws
Cymru i greu cyfleoedd addysgol a phrofiad
gwaith er mwyn meithrin arweinwyr cymunedol
y dyfodol.
* Hwyluso trafodaeth ar gynllunio corﬀ cyllidol yn
benodol i fuddsoddi yn y sector cymunedol.
* Creu strategaeth a maniﬀesto economaidd a
chymunedol ar gyfer dyfodol amgen i Wynedd a
Môn. https://www.sail.cymru/
* Datblygiad pellach BROcast Ffestiniog, sef
darlledu digidol cymunedol, a chydweithio gydag
ardaloedd eraill i hybu rhwydwaith o gyfryngau
cymunedol ar draws Cymru.
https://www.facebook.com/BROcastFfestiniog/

Môn, a symbylwyd gan esiampl Bro Ffestiniog.
Trwy fabwysiadu’r model o ddatblygu cymunedol
ac asio’r model gyda datblygiad yr economi
sylfaenol mae potensial i drawsnewid economi a
chymunedau Cymru.
Mae traddodiad o fenter cymunedol yn rhedeg
trwy hanes Cymru ac mae’r etifeddiaeth gyfoethog
hon yn sail ar gyfer adeiladu dyfodol llewyrchus. Yn
y bedwaredd ganrif ar bymtheg medrai canran uwch
o bobl yng Nghymru ddarllen ac ysgrifennu nag
mewn bron unrhyw wlad arall. Cyflawnwyd hyn
drwy fenter cymunedol blaengar yr ysgolion
cylchynol. Codwyd addoldai ar hyd a lled y wlad,
neuaddau gweithwyr, cymdeithasau adeiladu,
mentrau cydweithredol amaethyddol, clybiau
chwaraeon, siopau cydweithredol, undebau credyd,
mudiadau a phleidiau gwleidyddol, undebau llafur,
cyrﬀ addysgol a diwylliannol, gwasanaethau iechyd
cymunedol a myrdd o fentrau elusennol
amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol hyd at
y dydd heddiw. Yr her yw addasu’r traddodiad
cyfoethog hwn o fenter cymdeithasol er mwyn creu
ein dyfodol.
Yn nannedd argyfwng amgylcheddol,
economaidd a chymdeithasol cyfalafiaeth
trawswladol heddiw mae cymunedau ar hyd a lled
y byd yn ymrymuso ac yn datblygu atebion amgen
ar gyfer tawsnewid y drefn, o’r gwaelod i fyny.
Rydym yn rhannu gweledigaeth gyda chymunedau
o Galiﬀornia i Gwrdistan.
Eisoes mae sawl cymuned ar draws Cymru wedi
dechrau rhwydweithio a chydweithio ac y mae
Mudiad Cymunedol ar gyfer Cymru yn dechrau
cymryd siap, dan arweiniad Cwmni Bro Ffestiniog.
Mae profiad cymunedau yn Sweden yn cynnig
patrwm y gellir ei efelychu a’i addasu ar gyfer
Cymru. Yn Sweden mae cymunedau ar hyd a lled y
wlad wedi cydweithio i greu mudiad cymunedol
gyda’i Senedd Cenedlaethol y Cymunedau sy’n
sicrhau llais a phwerdy cymunedol grymus.

Daw dydd…

Mae model Cwmni Bro Ffestiniog o ddatblygu
cymunedol integredig yn cynnig patrwm y gellir ei
efelychu a’i addasu gan gymunedau eraill yng
Nghymru, a thu hwnt. Eisoes mae hyn yn dechrau
digwydd. Er enghraifft, sefydlwyd rhwydwaith o
fentrau cymdeithasol ar Ynys Môn, dan y teitl Bro

Er bod gan gyfalafiaeth rymoedd enfawr mae
gennym fel cymunedau arf cryfach nag hyd yn oed
Plwtoniwm y drefn. Rydym yn rhannu cariad at
gyd-ddyn, at degwch a chydraddoldeb ac at ryddid
a gweledigaeth am gymuned wedi’i thrawsnewid yn
lleol, yn genedlaethol ac yn gydwladol, ynghyd â
dyfodol amgen i’n planed.
Mae pobl ar hyd a lled Cymru yn holi’n aml beth
yw’r rheswm am lwyddiant cymunedol yr ardal hon.
Mae’r ateb yn syml: Mae Bro Ffestiniog ar flaen y
gad oherwydd ein prif gyfoeth, sef hanes a phobl
arbennig ein cymuned. Hwnna ydio!

P.M. JONES

GERALLT ROBERTS

Mudiad Cymunedol i Gymru
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Edrych ‘nôl ac Edrych ‘mlaEn
Be’ yda’ chi’n gofio am 1975? Os dwi’n onest, tydw i’n cofio fawr ddim! Saith oed oeddwn i, ond mae albym gadwodd
fy rhieni yn nodi fy mod yn nosbarth 2 (‘standard tŵ’) Ysgol y Bechgyn, Maenoﬀeren, ac wedi cyrraedd union 4
troedfedd o daldra! Mae’n debyg fod gen’ i ddannedd sâl ar y naw, ac mi ges i gyfres o 6 pigiad at asthma... Mae’n amlwg
mae ddim isio cofio ydw i!
Yng Nghymru, roedd Gerallt Lloyd Owen wedi ennill cadair Steddfod Cricieth, T.Llew Jones wedi cyhoeddi ‘Tân
ar y Comin’ ac Edward H. Dafis wedi rhyddhau eu hail albym ‘Ffordd Newydd Eingl-Americanaidd Grêt o Fyw’. Y flwyddyn
honno hefyd, pleidleisiodd pobl Prydain mewn reﬀarendwm yn llethol o blaid aros yn y Farchnad Gyﬀredin
Ewropeaidd; daeth Pol Pot a’r gyfundrefn greulon Khmer Rouge i rym yng Nghambodia; a bu farw’r unben Franco yn
Sbaen.
Roedd yna fwrlwm yng Nghymru ganol y saithdegau hefyd, gyda sefydlu nifer o bapurau bro, ac ar frig y don
honno, cyhoeddwyd Llafar Bro am y tro cyntaf erioed ym mis Hydref 1975. Efo’r rhifyn yma, mae papur misol Bro
Ffestiniog yn cyrraedd carreg filltir nodedig iawn.
Roedden ni’n benderfynol o nodi’r llwyddiant yma mewn ﬀordd uchelgeisiol, a dyna pam ein bod wedi dosbarthu
copi am ddim i bob cartref yn y fro. Gwnaed hyn yn bosib gan gyfraniadau hael gan Gwmni Bro Ffestiniog a’r Dref
Werdd, a grant Hwb Cymunedol ar gyfer ymateb i eﬀeithiau Covid. Mi fyddai wedi bod yn amhosib dosbarthu’r papurau
i dair mil a hanner o dai, heb ymdrech anghygoel staﬀ y Dref Werdd fu’n cydlynnu criw brwd o wirfoddolwyr sydd
wedi rhoi eu hamser i’r cynllun.
Mae llawer o bethau’r saithdegau wedi diflannu (mae gen’ i ddannedd go lew rwan, diolch am holi) neu wedi mynd
yn angof, ond mae Llafar Bro yma o hyd. Gobeithio y cytunwch fod ein papur cymunedol yn edrych yn well wrth fynd yn
hŷn, a’i fod yn parhau i ddarparu erthyglau diddorol a newyddion o bwys i bobol wych Bro Ffestiniog!
Diolch enfawr i’r gwirfoddolwyr sydd wedi dod a Llafar Bro i’r byd 500 o weithiau ers 1975, a diolch hefyd –ymlaen
llaw- i’r gwirfoddolwyr ddaw a’r 500 nesa’ atom. Pwy a ŵyr nad oes yn eich tŷ chi, blentyn neu berson ifanc, sydd a’i
fryd ar ddim byd ond y ﬀôn symudol a ﬃlmiau TicToc heddiw, ond a fydd efallai, yn y dyfodol yn sgwennu darn fel
hwn ar gyfer y milfed rhifyn! Mwynhewch Llafar Bro am ddim y mis yma, ond cofiwch os medrwch, gyfeillion, brynu
rhifyn Ionawr a phob mis wedyn, a gyrru newyddion a lluniau i mewn trwy’r flwyddyn hefyd, er mwyn cyfrannu at
ddyfodol eich papur bro chi. Diolch bawb.
Paul, cadeirydd Cymdeithas Llafar Bro
(Gyda llaw, mi fydd ychydig gopïau ar gael yn y siopau os hoﬀech brynu ail gopi, ac os gwyddoch am dyddyn diarﬀordd
neu rywun sydd heb dderbyn eu copi nhw, cynghorwch nhw i gysylltu â ni cyn gynted â phosib.)

dathlu’r 500

..................................

Mae gan Bro Ffestiniog yr holl adnoddau angenrheidiol i greu
swyddi a chyfleon, ond mae’r ardal yn cael ei adael i lawr oherwydd
diﬀyg buddsoddiad, yn ôl Mabon ap Gwynfor, ymgeisydd Plaid
Cymru ar gyfer y Senedd yn etholiadau mis Mai 2021.

Mae Mabon ap Gwynfor yn gredwr cryf mewn grymuso cymunedau, gan ddweud mai ein cymunedau sydd yn
gwybod yr hyn sydd orau iddynt. Dywedodd fod llawer o’r gwaith sydd yn mynd ymlaen yn ardal Ffestiniog yn
arfer da y gallai llawer o gymunedau eraill ar draws Cymru a thu hwnt elwa ohono.
Meddai Mabon ap Gwynfor, “Mae'r ardal yn gyforiog o gyfoeth naturiol, a dylai'r cyfoeth yma elwa pobl yr
ardal hon, ond yn anﬀodus mae'r drefn bresennol yn golygu fod y cyfoeth yma'n cael eu sugno allan o'r ardal.
Rhaid newid hynny a sicrhau fod ein hadnoddau ni yn ein dwylo ni, er budd ein cymunedau ni.
"Mae hanes yr ardal hon wedi dangos fod gan bobl Ffestiniog a’r cylch agwedd iach a chadarnhaol tuag at
weithredu dros eu cymunedau. Nid yw pobl yma'n aros i eraill wneud rhywbeth drostyn nhw, ond yn hytrach
maent yn mynd ati i weld sut fedran nhw wella pethau eu hun. Dyna’n sicr yr hyn yr ydym yn ei weld gan gyrﬀ
megis Antur Stiniog, Y Dref Werdd, a Seren, er enghraifft."
Rhoddodd Mabon ap Gwynfor deyrnged arbennig i griw Llafar Bro: “Mae Llafar Bro yn enghraifft wych o
bobl yn dod at eu gilydd er mwyn sicrhau fod gwybodaeth yn cael ei rannu i drigolion cymunedau’r ardal hon.
Llafur cariad ydy’r gwaith yma, ond mae’n gariad at bobl a bro. Mae’n agwedd iach ac yn un i’w feithrin. Mae’n
rhaid llongyfarch pawb sydd wedi bod yn rhan o’r papur bro. Mae cyrraedd 500 o rifynnau yn gamp aruthrol.
“Mae gan yr ardal hon lawer o wersi i’w cynnig i eraill, yn enwedig Llywodraeth Cymru. Nid rôl y
Llywodraeth ydy dweud wrth ein cymunedau sut i weithredu, gan wneud hynny o bell, ond yn hytrach eu rôl
ddylai fod i rymuso a chynorthwyo ein cymunedau a sicrhau fod ganddynt y buddsoddiad angenrheidiol er
mwyn ﬀynni. Rwy’n gobeithio y caf y cyfle i fod yn rhan o hynny a chwarae fy rhan yn y broses o rymuso yr
ardal odidog hon.”
Mabon ap Gwyndaf

C W M N I( J o hBn ’ sYC oSa cUh e sS) J O H N
81 F F O R D D M A N O D , B L A E N AU F F E S T I N I O G
( / F f a c s : 01 7 6 6 8 31 7 81
l

l

l

CEIR AR GYFER UNRHYW ACHLYSUR DRWY’R WYTHNOS
BYSUS I GARIO 12 HYD AT 29 I UNRHYW RAN O BRYDAIN
20 | Llafar Bro

Ymddiriedolaeth
Ysgol Bronaber
Mae arian ar gael i’w ddosbarthu yn
ﬂynyddol gan yr Ymddiriedolaeth
uchod, a gwahoddir ceisiadau gan
sefydliadau, a mudiadau gwirfoddol,
yn nalgylch Ysgol Bro Hedd Wyn am
yr arian. Ystyrir pob cais gan
bwyllgor yr Ymddiriedolaeth.
Dyddiad cau:
Rhagfyr y 31ain, 2020
Ffurﬂen gais ar gael gan yr
Ysgrifennydd:
Ieuan Tomos, Jeriwsalem, Trawsfynydd.
LL41 4YE. ieuanelis@btinternet.com

OSIAN WILLIAMS
GLANHAWR SIMDDE

ˆ N Y MÔR • PISTYLL• PWLLHELI• LL53 6LS
SW
Tannau Agored • Aml-danwydd
AGA • Rayburn
Gwasanaethu Eifionydd, Llŷn a Meirionnydd
7 diwrnod yr wythnos

01758 720202 / 07812 786035

Caffi Llyn
TRWYDDIEDIG

Gallwn yn awr ddarparu ar gyfer bwffe,
angladdau, penbwlyddi plant,
neu unrhyw achlysur.
Dewch i mewn i wefreiddio noson
dan olau cannwyll.
Agored gyda’r nos i wneud trefniadau.
Ffoniwch Mari am fanylion ar

07747 074 696 neu 01766 830 950

CANOLFAN DDEFNYDDIAU ADEILADU
BLAENAU FFESTINIOG
01766 830621 blaenau@huwsgray.co.uk
DYFFRYN ARDUDWY
01341 242010 dyffryn@huwsgray.co.uk
(Yn cynnwys Adran Ceginnau ac Ystafelloedd Ymolchi)

PORTHMADOG
Parc Busnes Penamser 01766 515800
porthmadog@huwsgray.co.uk

WWW.HUWSGRAY.CO.UK

