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LLafar
IONAWR 2021 • rhif 501• RHIFYN DIGIDOL

Roedd dechrau Rhagfyr yn gyfnod prysur iawn yn
Nalgylch Llafar Bro, gyda chriw o bobl ddiwyd a brwdfrydig
yn herio’r elfennau i ddosbarthu’r 500fed rhifyn o’r papur.

Roedd lojistigs y peth yn anferth: danfon 3500 copi o
Llafar Bro i bob tŷ yng nghôd post LL41..! Dyna bedair
gwaith y nifer arferol a argreffir. Ac yn fwy na hynny, fe
roddwyd pob copi am ddim.

Dosbarthu drwy’r Post Brenhinol oedd y syniad
gwreiddiol, ond profodd hyn yn anymarferol. 

Doedd y dasg ddim yn dychryn criw diwyd Hwb
Cymuned a'r Dref Werdd, fodd bynnag. Aed ati i drefnu
myrdd o wirfoddolwyr a rhannu tri phlwyf Bro Ffestiniog

yn strydoedd a stadau, ardaloedd ac anheddau.

DDaatthhlluu’’rr  550000

DYDDIADAU PWYSIG .......................
Dyddiad olaf derbyn deunydd rhifyn Chwefror
fydd dydd Gwener, 29ain Ionawr 2021

YN Y RHIFYN HWN .............
• Newyddion y Fro • Byw yn Sharjah  
• Myfyrdodau Mirain Rhisiart
• a llawer iawn mwy

CYFARFODYDD LLAFAR BRO...
Gwyliwch ein cyfryngau cymdeithasol 
am wybodaeth pellach.

NODDWCH rifyn o Llafar Bro!
Hoffech chi weld enw eich cwmni yn fan hyn? ac erthygl tu mewn? 
Cysylltwch â’r swyddog hysbysebu am fanylion

X

X

XX

Am y tro cyntaf erioed daeth Llafar Bro o'r wasg yn Llanrwst i Stiniog mewn cerbyd trydan, a chymaint
oedd pwysau'r 32 bocs, roedd Gwydion yn poeni wrth weld lefel y batri'n suddo'n gyflym iawn ar ei ffordd i
fyny'r Crimea. Trwy lwc roedd digon ar ôl i'w gludo dros y top ac i lawr yn saff pen yma!

Ar fore dydd Iau, y 10fed o Ragfyr roedd criw rhaglen Heno, S4C yn swyddfa'r Dref Werdd i ddal y cyfri
a'r dosbarthu ar gamera, cyn i bobol orau'r byd -pobol Bro Ffestiniog- fynd efo pecynnau o Llafar Bro i'w

rhoi trwy ddrysau pawb. 20 i fan hyn, 100 i fan draw, fesul
dipyn, nes i'r newyddion gyrraedd ar y grŵp watsapp nos
Wener fod pob man wedi ei wneud.

Golygai hyn lawer iawn o chwys a llafur cariad, gwirfoddol,
ac mae o wedi dangos eto mor arbennig ydi ysbryd
cymunedol Bro Ffestiniog! Felly, hoffai Llafar Bro ddiolch eto i Hwb
Cymuned am y grant covid, ac i'r Dref Werdd a Chwmni Bro
Ffestiniog am y gefnogaeth ariannol hael; yn ogystal â chymorth
ymarferol amhrisiadwy y tair menter. Diolch i’r criw anhygoel fu’n
dosbarthu hefyd, ac i chi, ddarllenwyr, am barhau i gefnogi Llafar
Bro bob mis.   Ymlaen i’r milfed rhifyn rŵan!
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LLafar     BrO
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:

Brian Rushworth a Maldwyn Williams

FFoToGRAFFYDD
Alwyn Jones ( 01766 830291

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.

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.

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

............ Rhoddion ..........
Mr a Mrs Rowlands, Cyffordd Llandudno…

er cof am Robert Wyn Jones                           £5.00
er cof am Robert Ian Rowlands                    £5.00

Er cof am Nicola Atkinson oddiwrth y
teulu i gyd.                                                      £5.00

Teulu Cyril Lewis                                                       £10.00
Iola Owen, Llandudno                                            £25.00
Nia Williams a Haf Owen                                      £74.48    
Di-enw                                                                              £30.00
Haf Wilson, Bridgewater                                           £7.24
Eurona Williams, Wrecsam                                  £15.00
Eleri a Dafydd Jones                                                     £7.24
Glenna Yates, Caerdydd                                            £7.24
Allan Tudor, Solihull                                                  37.24
Er cof am John Meirion a Myferi Hughes

gan Brenda, Glyn a’r teulu                             £20.00
Margaret Llywela Holmes, Stourbridge        £22.24
Jennifer Thomas, Bangor                                        £17.24
Er cof am Gwyn a Margaret Osborne

gan Gwenda Williams                                       £10.00
Er cof am Selwyn gan Alwenna

Ffordd Wynne                                                    £20.00
Wil a Haf Morris, Rye                                               £25.00
Dr Arthur Roberts, Gaer                                        £27.24
Di-enw                                                                                 £7.24
Gwyndaf Owen, Wrecsam                                       £7.24
Nerys Jones, Llangefni                                                £7.24
Trefor Roberts, Bae Colwyn                                £37.24
Len Roberts, Walton-on-the-Hill                     £17.24
Gareth a Linda Jones, Siop Glyndŵr, Traws £20.00
Lisa Lloyd, Yr Wyddgrug                                          £7.24
Ellinor Owens, Dyffryn Ardudwy                       £7.24
Anwen Marwood, Fflint                                            £7.24
Jean Pierce, Tremadog                                                £7.24
Meiriona Jones, Caerffili                                           £7.24
Mici Plwm                                                                       £37.24
Richard W. Jones, Llandudno                              £20.00
John Gwyn Jones, Aberystwyth                            £7.24
Marian a Ian                                                                   £20.00
Tîm yr Hwb Cymunedol                                       £10.00
Elfyn Jones-Roberts, Rhiwlas                                £7.24

..........  Golygyddol .......
Blwyddyn newydd dda. Pleser yw cael cyflwyno
rhifyn 501 o Llafar Bro - nid i’ch dwylo y tro hwn,
ond i sgriniau eich cyfrifiadur neu ffonau neu lechi.
Oherwydd yr ansicrwydd adeg mynd i’r wasg o ran
pryd y codid y cyfyngiadau teithio a phryd fyddai
rhai siopau yn cael ail-agor, gwnaethpwyd y
penderfyniad anodd i wneud rhifyn cyntaf 2021 yn
rhifyn digidol. Os ydych chi’n nabod rhywun heb
fod y we ganddynt, beth am argraffu copi neu
dudalen neu ddwy ar eu cyfer?

Gobeithio y cawsoch chi i gyd fwynhad o
ddarllen rhifyn dathlu Llafar Bro – y 500fed rhifyn
y mis diwethaf. Ymlaen at y milfed rŵan. Os yw fy
nghyfrifo’n gywir, mi fydd hi’n 2065 arnom yn
cyhoeddi’r rhifyn hwnnw, a minnau yn ei brynu o
fy mhensiwn, a bwrw y bydd pensiwn ar gael bryd
hynny, a’r Gymraeg yn dal i gael ei siarad yn y
cornelyn hwn o’r ddaear. 

Am flwyddyn ryfedd oedd y llynedd.
Dechreuodd yn ôl yr arfer fel pob blwyddyn yn ei
dro, ac yna daeth y cyfyngiadau symud ar ein
gwarthaf. Rhyfedd fel y newidiodd pethau. Dim
awyrennau yn yr awyr, pobl yn crwydro’r bryniau
efo’u teuluoedd, a llond y lle o Gymraeg. Ond yna
daeth yr unigrwydd a’r ansicrwydd a’r
rhwystredigaeth, gyda llawer yn gaeth i’w cartrefi ac
yn ofni gadael, a llawer yn wir yn dal heb adael eu
cartrefi bron o gwbl ers mis Mawrth. Do yn wir, bu’r
cyfnod clo yn falm ac yn felltith ar yr un pryd. 

Darllenais ambell erthygl ddiddorol iawn yn
ddiweddar yn cymharu agweddau o’r Pla Du, neu
Haint y Nodau, fel y gelwid hi, gyda chlwy’r corona.
Afiechyd hollol ofnadwy oedd Y Pla Du a ysgubodd
drwy Gymru mewn sawl tôn rhwng y bedwaredd
ganrif ar ddeg a’r ail ganrif ar bymtheg. 

Bryd hynny, fel heddiw, gwelwyd llywodraethau
yn gogor-droi cyn ymateb. Yn wir, gydag un don o’r
Pla Du yn 1665, gwelwyd achosion o’r llywodraeth
yn celu’r gwirionedd ac yn tanamcangyfrif nifer y
meirw. Mae sôn bod rhai gwledydd, fel Tsiena, er
enghraifft, wedi gwneud hynny y llynedd gyda
Cofid. Adeg y Pla Du, gwelwyd y cyfoethogion yn
ffoi o Lundain, gan gynnwys meddygon a’r teulu
Brenhinol eu hunain. Gwelsom ni yng Nghymru yr
un ecsodus hwn i’n cefn gwlad yn ystod y cyfnod
clo. Ond mi welwyd dewrder adeg y Pla Du yn
ogystal, gyda Maer Llundain yn gwrthod gadael y
ddinas rhag lledaenu’r haint. Gwelsom ninnau
hefyd ddewrder gweithwyr y gwasanaeth iechyd yn
rhoi eu lles eu hunain yn y fantol i ymdrin â’r
cleifion. Hunanynysu am bythefnos oedd yn rhaid
i ni ei wneud os oedd symptomau arnom, ond pan
oedd y Pla yn Llundain yn yr ail ganrif ar bymtheg,
cai cleifion posib eu cloi yn eu cartrefi, peintiwyd
croes fawr goch ar eu drws a rhoddwyd
gwarchodwyr i sefyll y tu allan rhag ofn iddynt
geisio ffoi. A bryd hynny, fel heddiw, roedd yna rai
a wrthodai ufuddhau ac a oedd yn mynnu
cymdeithasu a hel tafarndai. Yr un yw’r natur
ddynol ym mhob oes, debyg.

Gair byr cyn cloi - mi sylwch fod y golofn gyda
manylion y golygyddion wedi ei hepgor o’r rhifyn
hwn. Gwnaed hynny er mwyn arbed lle gyda’r
rhifyn digidol. Fi fydd wrthi eto yn golygu rhifyn
Chwefror, felly anfonwch unrhyw ddeunydd ataf
dros ebost – glynlasarusjones@gmail.com 

Blwyddyn newydd dda i bawb, a boed i 2021 fod yn
flwyddyn well na’r un yr ydym ni wedi ffarwelio â hi.

                                                                                  
Glyn Lasarus Jones

2021

Blwyddyn Newydd
Iachus ichi

Blwyddyn newydd iachus ichi,
Un ddi-fwgwd a di strach,

Di-ddiheintydd, di-ddau-fedr,
Siopau llond papur tŷ bach.

O’r un bwrdd boed ich gydwledda,
Yn y dorf ymgolli’n ffri,

Boed ich gellwair yn y caffis
Dros baneidiau te di-re.

Boed ich gydio braich cymydog,
Boed ich ysgwyd llaw â ffrind,

Boed ich grwydro Cymru annwyl
Gan gofleidio pawb wrth fynd.
Ond yn fwy na hyn dymunaf

Ar i gariad lifo’n rhwydd
Codwn wydryn i’r dyfodol

A ffarweliwn â’r hen flwydd.
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Annwyl olygydd,
Ysgrifennaf atoch i longyfarch Llafar Bro ar
gyrraedd ei 500fed rhifyn. Mi wnes i ddod i wybod
am hyn ar raglen Heno ar 14/12/20, felly hoffwn
ddymuno pob lwc i Llafar Bro yn y dyfodol. Ar ran
holl drigolion y Blaenau hoffwn ddymuno
Blwyddyn Newydd Dda i bawb gan obeithio am
flwyddyn well yn 2021.

Yr eiddoch yn gywir
Rhian Jones

• • • •
Annwyl olygydd,
Hoffem dynnu sylw at yr amryfal grantiau sydd ar
gael drwy’r Gronfa Gymunedol. 
Ein blaenoriaeth yw cadw arian yn llifo i gefnogi
cymunedau ledled Cymru. Rydym yn agored i bob
cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys
cymorth yn ystod COVID-19. Rydym hefyd yn
gweithio'n agos gyda Chyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru ac arianwyr eraill i sicrhau ein
bod yn cynnig y gefnogaeth orau i gymunedau
Cymru.
Rydym felly yn croesawu ceisiadau sy'n bodloni ein
blaenoriaethau diwygiedig, sef:

• cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio 
i ymateb i heriau newydd ac yn y dyfodol 

• cefnogi cymunedau y mae COVID-19 yn 
effeithio'n andwyol arnynt 

• cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy
gwydn i'w helpu i ymateb yn well i argyfyngau
yn y dyfodol. 

Rydym ni yma i helpu. Cysylltwch â ni os oes
gennych syniad drwy ffonio 029 2168 0214 neu e-
bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

• • • •
Annwyl olygydd,
Cafodd Rhwydwaith y Gymuned Ffermio ei
sefydlu dros ugain mlynedd yn ôl er mwyn cynnig
cefnogaeth i ffermwyr â’u teuluoedd ledled Cymru
a Lloegr. Bellach mae tîm o weithwyr achos
profiadol Cymraeg ar gael i gynorthwyo ffermwyr
a’i teuluoedd yn yr amseroedd anodd ac ansicr
yma.

Y cyfan sydd angen wneud ydi ffonio
03000111999 unrhyw dro rhwng 7yb ac 11yh ac fe
gewch wasanaeth cyfan gwbwl gyfrinachol a
personol. Galwch hefyd ymweld â
fcn.org.uk/?lang=cy neu www.farmwell.cymru
am fwy o wybodaeth. 

Yn gywir,
Rhwydwaith y Gymuned Ffermio

Annwyl olygydd,
Grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Genedlaethol yng Nghymru

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
yng Nghymru yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu
pobl o bob cefndir, cenhedlaeth a chymuned â'u
treftadaeth leol a chenedlaethol.

Mae'n bwysig bod ein treftadaeth yn
adlewyrchu amrywiaeth a phawb yn y gymdeithas
ac yn cwmpasu pobl o wahanol grwpiau oedran a
chredoau crefyddol, lleiafrifoedd ethnig,
cymunedau LHDT+ a phobl anabl.

Felly, rydym yn croesawu ceisiadau grant gan
grwpiau i ganolbwyntio ar yr amrywiaeth yma drwy
brosiectau megis archwilio gwahanol genedlaethau,
cymunedau a'u hanes, prosiectau sy'n
canolbwyntio ar hanes dan arweiniad pobl ifanc
neu rannu treftadaeth LHDT+.

Dyna pam yr hoffwn wahodd eich darllenwyr
i ddarganfod mwy am ein rhaglenni ariannu drwy
ymweld â'n gwefan –
https://www.heritagefund.org.uk/cy a chlicio
ar y tab 'Ariannu' lle gellir dod o hyd i’r holl
fanylion a gwybodaeth am raglenni ariannu eraill.

Yn gywir
Andrew White,

Cyfarwyddwr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Genedlaethol yng Nghymru

E-bost cyffredinol :
walescontact@heritagefund.org.uk

Annwyl Olygydd

Llygad Newydd
DILYN TRWYN TRWY GYFRYNGAU’R CLO MAWR
Fel llawer un arall, dwi heb deithio prin ddim ers misoedd, ond dwi wedi
llwyddo i ymweld ag ardaloedd newydd o Gymru, a hen rannau o Gymru, heb
adael y tŷ. 

Dechrau’r ‘daith’ oedd cael benthyg llyfr gan gyfaill: ‘Yn ôl i’r Dref Wen’
(Barddas 2015) lle mae Myrddin ap Dafydd yn crwydro’r Hen Bowys yn
chwilio am y llefydd hynny sy’n ymddangos yng Nghanu Heledd a Llywarch
Hen, pan oedd ffiniau ein hiaith a’n traddodiadau ymhell i’r dwyrain o ffin
bresenol ein gwlad. Dyma gerddi a gyfansoddwyd tua chanol y nawfed ganrif,
am ddigwyddiadau dwy ganrif a mwy cyn hynny: 1,400 o flynyddoedd yn ôl.
Nid y farddoniaeth sydd o ddiddordeb i mi, ond yr hanes: Lle oedd y Dref Wen?
Lle oedd Pengwern? Pan ddaw’r normal newydd bondigrybwyll, mae gen’ i restr
hir o lefydd i ymweld â nhw! 

Mae colli yr Hen Ogledd, ac wedyn yr Hen Bowys yn dal yng nghof ein
cenedl, ac wedi ysbrydoli gwaith creadigol modern fel caneuon Tecwyn Ifan, ac
at albym eiconig Y Dref Wen https://www.youtube.com/watch?v=_v-_Ium6fj4
es i nesa, i ail-wrando ar ganeuon sy’n gampweithiau. Trwy gytgan anthemig y
brif gân –Awn i ail-adfer bro/Awn i ail-godi’r to/Ail-oleuwn y tŷ/Pwy a saif gyda
ni- mi gafodd fy nychymyg ddychwelyd at nosweithiau cofiadwy yn y Pengwern
(Llan, nid Amwythig!), Gŵyl Werin y Cnapan, a chyd-ganu mewn tafarn a thŷ a
thân gwersyll sawl eisteddfod yn yr ‘hen normal’ bondigrybwyll. 

Aros yn yr Hen Bowys wnes i ar gymal nesa’r daith trwy ail-ddarllen nofel
‘Eryr Pengwern’ (Gomer 1981) ac ymgolli yn rhyddiaith hyfryd Rhiannon
Davies Jones. Wrth chwilio am fwy, mi ddois ar draws teyrnged Meic Stephens i
Rhiannon DJ ar wefan papur yr Independent, ac fel ei deyrngedau eraill, mae’n
ysgrif ddifyr iawn.

Son am golli tiroedd a symud ffiniau, Epynt dynnodd sylw nesa. Mae’n 80
mlynedd ers i gymuned Gymraeg ei hiaith gael eu gwthio o’u cartrefi a’u
gwasgaru i bob cyfeiriad i wneud lle ar gyfer peiriant rhyfel Prydain. Cam
erchyll a symudodd ffin yr iaith filltiroedd i’r gorllewin dros nos. Mewn
blwyddyn lle’r oedd y cyfyngiadau’n rhwystro nodi’r penblwydd efo protest neu
rali ar y mynydd, rhaid oedd bodloni ar y sylw gafwyd ar y cyfryngau. Mae

podlediad Desolation Radio yn cynnwys sgyrsiau a thrafod difyr a
deallus, ar faterion gwladgarol a sosialaidd, ac ymysg y difyrraf ohonyn
nhw yn 2020 oedd sgwrs am Epynt efo Euros Lewis. Dyma hanes sy’n
ddigon i dorri calon a chodi gwrychyn yr un pryd. Mae hanes Capel
Celyn yn weddol hysbys i bawb erbyn hyn, ond ychydig ydan ni wedi
clywed am Epynt ar y cyfan. Mae ‘Y Mynydd a Ddiflannwyd’
https://soundcloud.com/user-231251025/y-mynydd-a-ddiflanwyd-
pennod-1 ymysg nifer o ddarnau sy’n werth gwrando arnynt, gan Radio
Beca.

Er fy mod i wedi moderneiddio rhywfaint trwy wrando ar
gerddoriaeth yn ddigidol erbyn hyn, dwi’n dal i fwynhau cael record neu
gryno ddisg yn fy llaw; mae’r gwaith celf a’r nodiadau clawr yn
ychwanegu cymaint at y profiad. Enghraifft dda o hyn ydi albym Dilyn
Afon https://cynefinmusic.wales , gan Cynefin, sef 'prosiect mapio
cerddorol sy’n tynnu llinell o’r gorffennol i’r presennol' gan y cerddor
gwerin Owen Shiers. Trwy’r caneuon gwerin hyfryd cawn grwydro de
Ceredigion, dilyn taith y bu T.Llew Jones arni ym 1973 yn cofnodi
straeon, penillion a chaneuon y trigolion. Hawdd uniaethu efo pryderon
Owen am y newidiadau diwylliannol sydd wedi digwydd yno ers hynny,
fel ein bröydd i gyd. Cyfrannodd at bennod o gyfres The Essay ar Radio
3, lle oedd deg o ganwyr gwerin yn trafod cân oedd wedi taro tant yn
ystod y clo mawr. Mae honno yn dal ar gael ar BBC Sounds.

Mae ‘na wledd o lyfrau eraill wedi cael sylw oherwydd y cyfyngiadau
teithio, ac mi ‘fues’ i yn Llanrwst, Aberteifi a Threforys efo cyfres
‘Atgofion Drwy Ganeuon’ Carreg Gwalch; i safleoedd archeoleg y
Deheubarth efo Rhys Mwyn; ac ar hyd a lled Cymru efo bywgraffiad
John Jenkins, arweinydd Mudiad Amddiffyn Cymru, sydd wedi marw’n
ddiweddar. Mae’n chwith nad oedd modd i neb fynd i’w angladd; dyma
obeithio y bydd tipyn o sylw yn dilyn yn y cyfryngau i’w gofio’n iawn.

Heb os, uchafbwynt y flwyddyn oedd Panto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHJa1xsIHMuxSbYRWje1JW
GsousQGUNWO BroCast Ffestiniog. Mi ddangosodd y cynhyrchiad
proffesiynol yma bod modd cyflawni llawer iawn pan mae’r gymuned yn
tynnu at ei gilydd, a dwi’n mawr obeithio y bydd rhywbeth tebyg bob
Nadolig, ac efallai ambell anterliwt yn yr haf hefyd!

Dyma edrych ymlaen at flwyddyn well yn gymdeithasol a blwyddyn
gyfoethog o ran digwyddiadau cymunedol a chyfryngau’n llawn
trysorau. Llond y tŷ o ffa i chi gyd.
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Er cof anwylaf am Glenys Mai Jones; mam, nain a
nani arbennig a hunodd ar y 18fed o Ionawr 2018.

“Nid yw yfory yn difa hiraeth” a
“Cledd a min yw claddu mam.”

Cariad mawr oddi wrth Dilwyn, Anwen, Caryl
Esyllt, Caian a Llion Dafydd. 

LLAN
Gohebydd: Nesta Evans (762495)

Er cof annwyl am Cyril Lewis o 4, Heol Manod a fu farw 30 Ionawr 2011.
“Dy garu am byth Dad, a dy golli.”
Mewn hiraeth, Delyth ac Eleri xx

Ar y teledu: Nos Sul, Ionawr 3ydd, gwelwyd cyfres newydd o’r enw “Canu Gyda Fy Arwr” yn dechrau
ar S4C. Cyfres newydd yw hon gyda Rhys Meirion yn cyflwyno, a’i fwriad yw ceisio gwireddu
breuddwyd pobl i ganu gydag un o’u harwyr cerddorol.

Yn y rhaglen gyntaf y gantores a’r cyflwynydd teledu o Ynys Môn, Elin Fflur, oedd yn gwireddu
breuddwyd tri unigolyn lwcus. Un o’r tri yma oedd Terry Tuffrey o Gae Clyd. Mae Terry yn gyn-
ddisgybl yn Ysgol Hafod Lon, ac erbyn hyn yn fyfyriwr yng ngholeg Meirion Dwyfor. Mae hefyd yn
gweithio mewn caffi ym Mhorthmadog, a’i gydweithwyr yno wnaeth ei enwebu i ganu gydag Elin Fflur,
gan ei fod wrth ei fodd gyda’r gantores, ac yn mwynhau canu, a cherddoriaeth Gymraeg yn arbennig.
Bu Terry yn diddanu’r gwylwyr gyda’i berfformiad hyfryd o ‘Harbwr Diogel’. 

Llun Ysgol: Llun a dynnwyd yn 1982 o rai o ddisgyblion Ysgol y Manod, ar daith gerdded o gwmpas
adeiladau crefyddol yr ardal gyda Miss Beti Wyn Roberts. Yma maent yn sefyll o flaen yr Eglwys
Uniongred ym Methania (cyn i’r gynulleidfa ddechrau defnyddio eu heglwys fwy – Eglwys Holl Saint
Cymru, sef hen Eglwys y Santes Martha). Yn y cefn mae Mrs. Ann Jones oedd hefyd yn cyd-gerdded
â’r plant. Tybed ble mae pawb erbyn hyn?

TRAWSFYNYDD
Gohebydd: Elwen Jones (540432)

Blwyddyn Newydd Dda a Llewyrchus i bawb

Clwb Prysor: Dydd Mawrth Rhagfyr y 1af
mwynhaodd yr Aelodau ginio Nadolig ardderchog
yn eu cartrefi eu hunain wedi ei baratoi a’i
gyflwyno yn broffesiynol iawn gan Staff Gwesty
Seren, Ffestiniog. Diolch yn fawr iawn i Elwen a
Beryl am wneud y trefniadau. Hyderwn y bu ichi
gyd gael Nadolig Dedwydd gan obeithio y bydd yn
flwyddyn newydd dda i bawb, ac y bydd yr haint
yma sydd wedi achosi cymaint o anhwylustod i
bawb yn diflannu yn fuan fel y gallwn ddod ynghyd
i fwynhau cwmni’n gilydd eto cyn bo hir. Derfel

Profedigaethau: Cydymdeimlir â Dewi ac Ann
Roberts yn eu profedigaeth o golli Annwen Jones,
Llwyn Celyn, chwaer a chwaer yng nghyfraith. 

Hefyd collodd Margaret Roberts ei mab, Gwynfa,
oedd yn byw draw yn ochrau Llundain yn
ddiweddar.

Cydymdeimlwn ag Emrys Evans, Llainwen, sydd
wedi colli cefnder

Cydymdeimlwn ag Idris a Geraint Williams,
Fernhill, Bronaber, sydd wedi colli cefnder iddynt. 

Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd at bawb arall a
gyfarfu â cholledion teuluol yn ddiweddar.

Coffâd Tragwyddol
Er cof annwyl am Robert Ian Rowlands, mab a
brawd, a hunodd ar 4 Ionawr 2001

Dagrau hiraeth sydd yn disgyn
Hiraeth mawr y teimlwn ni
Am un sydd mor annwyl i ni
Hiraeth mawr dy golli di.

Byth yn angof – Mam, Dad, Iwan, Gareth, Meleri a
Ceri.

£5 er cof oddi wrth Mr a Mrs Rowlands, Cyffordd
Llandudno

Anhwylder Iechyd: Bu June Rice, Stryd Ardudwy,
yn Ysbyty Alltwen am gyfnod, ond adref erbyn hyn.
Bu Aledwen Edwards yn Ysbyty Glan Clwyd, ond
mae hi ar hyn o bryd yng Nghartref Bryn yr Eglwys,
Pentrefoelas. Gobeithio y caiff y ddwy adferiad
iechyd buan.

Llongyfarchiadau:
I Glain Eden am basio ei phrawf gyrru. Da iawn
chdi.

I Mared Griffiths, Cae Glas, ar gael ei dewis i fod yn
rhan o sgwad dan 15 oed pêl-droed merched
Cymru. Bydd yn ymuno gyda’r criw ym Mharc y
Ddraig, Casnewydd, ym mis Rhagfyr. Cafodd ei
dewis ar ôl mynychu treial tridiau. Pob lwc yn y
dyfodol, Mared.

MANOD
Gohebydd: Marian Roberts (830840)

BLAENAU
Gohebydd: June Williams (830037)

Llongyfarchiadau i Cadi Dafydd, Hen Gapel, Cwm
Teigl, ar ennill gradd MA gydag anrhydedd yng
Ngholeg Prifysgol Aberystwyth oddi wrth Taid a
Nain, Brynofferen.

Er cof am Nicola Atkinson a fu farw ar y 12fed o
Ragfyr 2018. “O hyd yn ein meddwl” oddi wrth y
teulu i gyd.

Diolch: Dymuna Alwena a’r teulu ddiolch o galon i
bawb, teulu, ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd o gydymdeimlad, ac am y caredigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth o golli
gŵr, tad, taid a hen-daid annwyl iawn, ac un mor
barod ei gymwynas. Hefyd i’r Parchedig Anita
Ephraim am arwain y gwasanaeth, a darllen y
deyrnged i Selwyn. Diolch hefyd i’r ymgymerwyr,
Pritchard a Griffiths am y gwaith parchus ac
urddasol. Casglwyd dros £500 er cof am Selwyn
tuag at Awyr Las Ysbyty Gwynedd. Diolch yn fawr
am bob cyfraniad a dderbyniwyd.

Er cof am Robert Wyn Jones, tad a thaid annwyl, ar
dydd ei ben-blwydd ar 24 Ionawr.

Hiraeth heddiw ar y gwynt
Atgofion melys o ddyddiau gynt.

Oddi wrth Eira, David a’r plant.

£5 er cof oddi wrth Mr a Mrs Rowlands, Cyffordd
Llandudno

Gohebydd: Steffan ab Owain

RHIW A GLANYPWLL

Ewch i’n gwefan i weld manylion
gyrru lluniau atom, 

a sut mae Llafar Bro yn ymdrin â
data personol – Diolch 

LLUNIAU A GDPR
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Mae hi’n dymor y Nadolig, ond bu’n dymor Nadolig go wahanol eleni. Er gwaethaf y cyfyngiadau rydym wedi
bod yn ceisio dathlu a chofio gwir ystyr yr ŵyl yn yr ysgol eleni. Roedd hi’n braf cael croesawu Mrs Llinos
Lloyd yn ôl i’r ysgol wedi cyfnod o hunanynysu a braf oedd clywed iddi fod yn holliach drwy’r cyfnod. Cawsom
de parti bach i gloi tymor yr Urdd yn yr ysgol gydag ychydig o gemau disgo hefyd. Wrth i’r ysgol gau ddeuddydd
ynghynt symudwyd ein parti ysgol i’r prynhawn Dydd Mawrth a chafwyd cyfle i fwyta sgrwtsh cyn anfon y
plant adra!! Yna yn goron ar y cwbl ar y diwrnod olaf roedd Anti Lena ac Anti Morfydd wedi paratoi cinio
Nadolig hyfryd i bawb yn y cantîn. Ond yn wahanol i’r arfer bu’n rhaid cael dwy eisteddiad yn hytrach na chael
pawb i mewn gyda’i gilydd. Methwyd hefyd â gwahodd y llywodraethwyr a’r cyfeillion darllen yn ôl yr arfer.
Ond dyna fo, cawn gyfle eto y flwyddyn nesaf gobeithio.

Yn ystod y tymor mae nifer o weithgareddau codi arian wedi’u cynnal yn yr ysgol ac er gwaethaf y caledi
oherwydd covid dymunwn ddiolch yn fawr iawn i’r rhieni am ein cefnogi. Ar gyfer Plant Mewn Angen casglwyd
£108.40. Yna yn ein taith gerdded amgen, a drefnwyd gan Elfed Wyn Jones, Hafodwen sydd ar y llywodraethwyr, casglwyd £589, gyda llawer iawn o’r disgyblion a’u

teuluoedd wedi crwydro o gwmpas yr ardal a rhannu eu lluniau ar y dosbarth google
a grëwyd yn arbennig ar gyfer y daith gerdded. 

Mae arnom ddiolch arbennig o fawr i Gareth a Linda, Siop Glyndŵr am drefnu
raffl fawreddog y Nadolig i ni. Casglwyd y swm anhygoel o £851 ac roedd gwobrau
gwych ar gael. Llongyfarchiadau i bawb fu’n llwyddiannus yn y raffl. Anrheg Nadolig
gynnar gwerth ei chael. 

Yn ogystal rydym wedi bod yn casglu bwyd ar gyfer Banc Bwyd y Blaenau a
throsglwyddwyd llond bocs o nwyddau i Mrs Non Roberts a alwodd heibio’r ysgol.
Roedd hi’n braf iawn ei gweld unwaith eto gan iddi fod yn aelod o’r staff yma llynedd
ond doedd dim modd iddi ddod i mewn i gael sgwrs gall chwaith. Rhywbryd eto yn
y dyfodol bydd rhaid ei gwadd yma eto.

Ond y prif beth sydd wedi digwydd yn yr ysgol i ddathlu’r Nadolig
ydi ein cyngerdd Nadolig. Tra gwahanol mae’n rhaid dweud ond yr un
mwynhad wedi’i gael gan bawb. Ar ôl dysgu’r caneuon a’r geiriau aethpwyd
ati i ffilmio’r cwbl a’i losgi ar DVD.  Ar y ddisg hefyd roedd cyfres o sioeau
bychain o’r cyfnod clo i’n hatgoffa o’r prysurdeb a gafwyd, ein clipiau fideo
o’r caneuon Siarter Iaith, y Da Bo’ch Blwyddyn 6 a chofnod o’n lluniau
enfys a’r clapio i’r Gwasanaeth Iechyd. I gyd roedd 12 sioe a gwerthwyd
nifer fawr iawn o’r DVDs a phawb wrth eu boddau yn cael y cofnod
hanesyddol yma ar gyfer y dyfodol.  

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r disgyblion, y rhieni a’r staff am bob
cefnogaeth ganddynt yn ystod y flwyddyn anarferol yma. Hebddynt byddai wedi bod yn flwyddyn lawer iawn anoddach. Mae’r gwmnïaeth a gafwyd hyd yn oed wrth
weithio o gartref wedi bod yn werth ei chael ac wedi cynnal rhywun drwy gyfnodau dyrys. Dymuniadau gorau i holl ddarllenwyr Llafar Bro am flwyddyn newydd lle mae
gobaith y daw eto haul ar fryn. Cymerwch bwyll a chadwch yn saff.                      

NewyDDioN ysgol Bro heDD wyN

Cant a Thri o Brydau Nadolig 
............................................................
Ar ddydd Nadolig, bu Eleri a chriw y Gorlan yn paratoi ac yn dosbarthu cinio Nadolig i
rai o drigolion y fro. 

Roedd y fenter yn barhad o rywbeth y bu’r Gorlan yn ei wneud ers i Glwy’r Corona
ddod ar ein gwarthaf ym mis Mawrth y llynedd, lle bu’r criw yn mynd â chinio dydd Sul i rai o’r trigolion. Ond
aethpwyd gam ymhellach gyda’r prydau Nadolig. Coginiwyd 103 cinio i gyd, a’u dosbarthu wedyn gyda chymorth

gwirfoddolwyr brwd. Ac yn fwy na hyn, roedd y cwbl wedi eu talu amdanynt
drwy haelioni pobl y fro.

Dywedodd Eleri “Diolch o galon i bawb a'n cefnogodd ni yma yn Y Gorlan
dros yn Nadolig. Rwyf yn hynod ffodus o gwsmeriaid a chymdeithas arbennig.
Diolch hefyd i’r holl a gyfrannodd i wneud hyn yn bosibl, Iona am rannu’r syniad
a’r gwirfoddolwyr a oedd yn barod i gludo’r bwyd bore y Nadolig. Roedd y
diwrnod yn Llwyddiannus dros ben. Dyma beth sydd yn dangos pobl ardal y
Blaenau ar eu gorau. “Blwyddyn Newydd Dda i chi oll.”

Un o’r rhai a fu’n hel pres i gyfrannu at y prydau oedd
Arwen Guner, sy’n 9 oed. Penderfynodd Arwen ei bod
eisiau hel arian i allu prynu prydau Nadolig i’r henoed
a’r rhai mewn angen. Roedd yn gwneud gwaith celf
digidol ac yn ei werthu i’r teulu. Llwyddodd i hel cryn dipyn o arian, felly rhoddodd
gyfraniad tuag at y cinio Nadolig yn Y Gorlan ac i’r banc bwyd lleol hefyd.

Bu’r Nadolig yma yn un arbennig o anodd i rai oherwydd y cyfyngiadau symud.
Gwych yn wir yw gweld cymuned yn ymateb i’r her ac yn dod at ei gilydd fel hyn mewn
cyfnod anodd iawn. Arwen Guner
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S T e f fA n  A b  O w A I n

Ychydig Atgofion am Chwarel Llechwedd

Holwyd fi'n ddiweddar gan gyfaill am y cyfnod
pan yr oeddwn yn gweithio yn Chwarel
Llechwedd yn niwedd yr 1960au. Felly, dyma
rannu ychydig o'm hatgofion am yr amser hwnnw
pan y’m cyflogwyd fel ffitar cynorthwyol yno
gyda'r diweddar Emrys Williams, Trem y Graig, a
Derick Westerman Davies sy'n byw tua Llanrwst.
Er fy mod wedi cael profiad yn gweithio fel
peiriannwr ifanc mewn ffatrïoedd nid oeddwn yn
gyfarwydd â gwaith peiriannau chwarel ac o
ganlyniad, bu'n rhaid dysgu am lawer o bethau
newydd yn y swydd.

Un o'm gorchwylion oedd cychwyn y
cywasgydd awyr (air compressor) yn y boreau, a
gyda llaw, 'awyr' oedd y gair a ddefnyddid
gennym, ac nid aer, na gwynt. Yn ogystal, byddai'n
rhaid sicrhau bod y peipiau awyr yn gweithio'n
iawn ac nad oeddynt yn gollwng o gwbl. Ceid
peipiau haearn a rhai rwber er mwyn cysylltu yr
injins tyllu a'r craeniau gydag awyr, ac os y byddai
ambell un wedi dechrau gollwng ar ôl damwain,
neu draul, gosodid creffyn, neu glamp, dros y twll.
Cofiaf un tro imi gael fy ngalw i drwsio peipen i
lawr yn y Bôn, sef un o'r rhannau lle gweithid y
graig yng ngodre'r inclên â'r un enw.

Wedi cyrraedd yno mi es ati hi i'w thrwsio yn
weddol handi, ac fel yr oeddwn am ei throi yn ôl
am yr inclên, dyma Emyr Jones (Saint) a John,
mab Thomas H. Jones, y rheolwr y pryd hynny, yn
dweud wrthyf am ddod i ymochel yn y caban
cerrig gan eu bod yn saethu'r graig gerllaw, a dyna
a wnes. Tra roeddwn yn eistedd yno i aros y glec,
dyma fi yn eistedd ar focs pren, a dechrau rwlio

sigarét i gael mygyn bach cyn mynd yn ôl i'r ffiting siop ar Bonc yr Efail, (No. 5) ac fel yr oeddwn am
danio'r sigarét dyma Emyr yn tynnu fy sylw at fy sedd. "Wyt ti wedi edrych ar beth yr wyt ti yn eistedd
arno?" meddai. "Naddo," oedd fy ateb. "Wel, ar gist bowdwr," meddai yntau. Brensiach, mi ddychrynais
yn iawn, ond nid wyf yn sicr hyd heddiw os yr oedd ffrwydron yn y gist ar y pryd, ynteu ai tynnu fy nghoes
yr oedd Emyr. Diolch i'r drefn, dim ond un glec a fu y bore hwnnw, sef yr un a ddaeth o'r graig !

Cofio rhyw dro arall fel y bu'n rhaid i mi helpu Emrys i drwsio un o'r rhodenni pigfain (spear rods)
yn y pwerdy ym Mhant yr Afon. Y diweddar Glyn Griffiths, Tŷ Capel, Ebeneser, a ofalai am y pwerdy yr
adeg honno, ac ar ôl inni fod wrthi am sbelan yn ei gosod yn ôl yn ei lle daeth yn amser cinio, a galwodd
Glyn arnom fod y tecell wedi berwi. Roedd Emrys a finnau wedi dod â'n tuniau bwyd efo ni i lawr o'r
cwt letrig a oedd i fyny ar y bonc, ond roeddwn wedi anghofio dod a'm tun siwgwr. Felly, dyma fi'n gofyn
tybed a fuaswn yn cael llwyad gan Glyn, gan nad wyf yn cael blas ar baned heb siwgwr ynddi, ond nid
oedd ganddo beth. Yn wir, nid oedd ef nac Emrys yn ei gymryd yn eu te. Dyma Glyn yn awgrymu
rhywbeth - tybed a oedd gennyf rywbeth melys yn fy nhun bwyd, ac atebais fy mod â bar siocled Kitkat
ynddo. "Wel", meddai, "treia fwyta dy frechdanau heb yfed dy de, ac wedyn pan fyddi di'n dechrau cnoi
dy siocled cymera dy de efo fo." Mi wnes innau hynny, ac wrth gwrs, roedd melysrwydd y siocled yn help
mawr imi fwynhau fy mhaned. Heb os, mi ddysgais lawer o bethau yng nghwmni yr hen weithwyr, ac
roedd hwn yn un ohonynt. Efallai y caf sôn am rai o'm profiadau eraill y tro nesaf. 
Yn y cyfamser – BLWYDDYN NEWYDD WELL I CHI I GYD.

Inclên y Bôn, Chwarel Llechwedd

Ioga ac Iechyd Meddwl i Blant ����� ��
Mae Leisa Mererid, yr athrawes ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar boblogaidd, wedi creu cyfres o fideos i blant cynradd a fydd yn
eu cynorthwyo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl.

Caiff y fideos eu darlledu yn ddyddiol, o ddydd Llun tan ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol rhwng 4 Ionawr a 
26 Chwefror 2021 ar sianel ddigidol AM Cymru https://www.amam.cymru/.

Bwriad yr ymarferion hyn yw cyflwyno Ioga ac Ymwybyddiaeth
Ofalgar (Meddylgarwch) i’r cwricwlwm mewn ffordd syml a hwyliog,
gan wneud hynny ‘un dydd ar y tro’.

Mi fydd patrwm penodol i’r
rhaglen sy’n dilyn trefn dyddiau’r
wythnos:

Bydd yr ymarferion byr yn
paratoi'r plant ar gyfer y dydd sydd
o’u blaenau. Mi fydd  posib ail
ymweld â’r ymarferion sawl gwaith
yn ystod y dydd fel bod angen i helpu angori’r dysgu.

Mae gwerslyfr wedi ei baratoi gan Leisa fydd yn cefnogi athrawon
a chymorthyddion dysgu i arwain eu dosbarthiadau drwy’r ymarferion;
fe’i cynhyrchwyd gyda nawdd Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a
Chynhwysiad Cyngor Gwynedd. Cysylltwch â 
Hunaniaith ar Hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru i gael copi PDF
ohono.

� Dydd Llun Llesol
� Dydd Mawrth Mynegi
� Dydd Mercher Meddylgarwch
� Dydd Iau Ioga
� Dydd Gwener Gorffwys
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William Ellis Williams (1836 – 1889)
Brodor o Gonglywal, Ffestiniog, oedd William Ellis, mab i Ellis Williams y Ffynnon gynt. Bu’n gweithio fel
chwarelwr yn ei ardal enedigol hyd mis Mai, 1854, pryd yr ymfudodd i’r Unol Daleithiau ac ymsefydlu ym Middle
Granville, Sir Washington, Efrog Newydd, ond dim ond am gyfnod. William Rowland Williams (1822 – 1883) yn
enedigol o ardal Llanberis, Arfon, a’i briod, Anne (Rees) Williams (1821 – 1880) o Lansantffraid, Ceredigion, oedd
y Cymry cyntaf a sefydlodd yno, a hynny yn 1852, pan gymerodd les ar ddarn o dir gerllaw y pentref, ac ar y tir
hwnnw yr agorodd chwarel – y cyntaf a agorwyd ac a weithiwyd ym Middle Granville. Yr oedd W.R.W yn fab i
Rowland M. Williams (1784 – 1861) a briododd gydag Elizabeth Edwards (1800 – 1863), un o Sir Feirionnydd,
yn Eglwys y Plwyf, Ffestiniog, Mai 27, 1840. Daeth W.R.W yn ŵr cyfoethog a thyddyn mawr ei hun ganddo ger
Poultney, Vermont, lle yr oedd amryw o chwareli. 

Ymhen ychydig amser ymunodd John ei frawd â William Ellis, gyda’i briod a’u merch Ellen ym Middle
Granville. Cyn diwedd 1885 cychwynnodd William Ellis am Galiffornia, Glaniodd yn San Francisco yn Ionawr,
1856, ac fel pawb y pryd hwnnw gwnaeth ei ffordd i’r mwyngloddiau yno cyn ac ar ôl y rhuthr aur; ac wedi hynny
i lawer o fannau ym mynyddoedd y Sierras. Yn 1857 bu’n gweithio i Griffith Griffith (1823-1889) yn Penryn, Sir
Placer, Califfornia. Ganwyd G. Griffith yn Tŷ Gwyn, Llanllyfni, Arfon. Gwasanaethodd yn arolygwr yn Chwarel
y Penrhyn, Bethesda, cyn iddo ef ymfudo i’r America. Cafodd Chwarel Penryn, Califfornia, ei ffurfio yn 1864 a
bu’n cyflogi dros 125 o weithwyr ar un adeg, nifer ohonynt yn Gymry. Y Barnwr Charles Crocker fynnodd ollwng
y llythyren ‘h’ o’r gair ‘penrhyn’ i gydymffurfio â sillafu modern yr Unol Daleithiau. Yr oedd yna ithfaen brith,
hardd, i’w gael yn Chwarel Penryn. Cafodd rhai blociau anferth neu golofnau uchel eu caboli i addurno senedd-
dy talaith Califfornia, yn ogystal â’r enwog Carchar Alcatraz. 

Bu hefyd yn gweithio yn Chwarel Mormon Island, ger dinas Sacramento, Califfornia. Erbyn heddiw y mae
Argae Folsom wedi gorchuddio y lle hwnnw. Yn 1858 cyrhaeddodd Gogledd San Juan, Sir Nevada, Califfornia,
lle y llwyddodd i wneud llawer o arian yn y rhuthr aur. Bu yno am ugain mlynedd a llwyddodd i gasglu cyfoeth,
ond collodd lawer mewn anturiaethau aflwyddiannus, a $4,000 drwy fethiant banc yng Ngogledd San Juan
flynyddoedd yn ddiweddarach. Collodd lawer o arian hefyd yn Hot Springs (Campbell Hot Spring yw’r enw
heddiw), yn Nyffryn Sierra. Gwerthodd allan yn 1887. 

Yn y cyfnod hwnnw dechreuodd deimlo
poen yn y stumog, a methai’r meddygon â
darganfod beth oedd yr achos. Barnai rhai
mai cancr ydoedd. Gwnaed archwiliad
mewnol ar ôl ei farwolaeth a chafwyd fod
yna rwygiad yn y perfedd. Yr oedd â’i fryd
ar ymweld â’i hen fro enedigol i weld ei
chwaer, Ann Roberts (g. 1835) yng
Nghonglywal, oedd wedi colli ei phriod
ddechrau 1889. Yr oedd ganddo hefyd
hanner brawd rywle yn America. Gŵr di-
briod oedd William Ellis Williams. Arferai
gartrefu gyda’i frawd, John, a fu farw ym
mis Gorffennaf, 1888. Ar ôl hynny
cartrefai gyda’i nith, Mrs. Ellen Jones, a
fu’n ofalus ohono. 

Yr oedd yn un o berchenogion mwynglawdd Waukesha
yn Relief Hill, Sir Nevada, Califfornia. Cafodd yr enw
hwnnw yn ôl yn 1853 pan oedd dau fwynwr yn chwilio
am aur yn yr ardal. Heb gael unrhyw lwc a’u
cyflenwadau yn prysur ddarfod, roeddent ar fin rhoi’r
ffidil yn y to pan fu i un ohonynt ddarganfod y metel
gwerthfawr, ar hynny mynegasant eu hesmwythyd. Bu
farw William Ellis ar Orffennaf y 15fed, 1889, yn 53
mlwydd oed, yn Relief Hill, ac fe’i claddwyd ef ym
mynwent gogledd San Juan, Califfornia, pryd y
gwasanaethwyd gan yr Odyddion.*

....... Cysylltiad Dalgylch ‘Llafar Bro’ ag America – W. ARVON ROBERTS .......

Yn ystod yr haf, 1893, bu Seindorf Arian
Ffestiniog yn cynnal cyngerdd yn Neuadd Fictoria,
Y Bala, ar ôl gorymdeithio gyda Clwb yr Odyddion.
Yn ddiweddarach, canodd ‘Gwaenfab’ iddynt:

I dref y Bala fwyna’ fan,
Daeth Band y Llan i’n llonni;
O’u hofferynnau’n donnau daeth
Cerddoriaeth bur yn ddyli’;  
Yr oedd eu nodau eneiniedig
Yn llawn nwyf ysol – môr o fiwsig;
Nodau auraidd gwir beroriaeth,
A sŵn addas awenyddiaeth,
I’n llonni oll, a’n llawenhau
Â diliau ysbrydoliaeth.

Sirioli’r llesg wna Band y Llan,
A llifa trydan hyfryd
Ffrwd o gerddoriaeth trwy eu gwaed
Nes gyrru’r traed i symud;
Eu poen a’u gofid a anghofiant,
Yn sŵn eu nodau’n hoyw neidiant;
Er eu mynych frwydrau miniog,
Pwy arafa’r Band llawryfog?
Mae ffawd o’i lloches gynnes gu
Yn t’wynu ar Ffestiniog. 

O.N. Ffurfiwyd Urdd yr Odyddion yn yr Unol
Daleithiau yn 1819, yn Baltymore, Maryland.
Brawdoliaeth rhyngwladol ydyw yn cynnwys
cyfrinfaoedd a gafodd eu cofnodi’n gyntaf yn 1730 yn

Llundain. 

Teyrnged - Merfyn Jones
Cyn-athro, dirprwy a phennaeth yn Ysgol

Maenofferen, Blaenau Ffestiniog

Wrth chwarae ar strydoedd Port, mae plentyn
yn dod yn ymwybodol fod ‘na elyniaeth yn
bodoli rhwng Port a Blaena’. Ond methu deall
hyn o’n i, gan nad oedd ffasiwn beth yn bodoli
yn ein tŷ ni. Yr unig beth o’n i’n ei glywed oedd
canmoliaeth a dod i ddallt, trwy Dad, fod
Blaenau Ffestiniog yn le sbeshal iawn. 

Cychwynnodd Dad ei yrfa fel athro yn
Ysgol Maenofferen ‘nôl yn y 60au, “y job
berffaith” yn ôl fo, felly yna y buodd o tan y
diwedd. Cafodd fod yn ddirprwy ac yna
treulio’r blynyddoedd ola’ fel prifathro balch,
cyn ymddeol yn 2009. 

Dwi’n cofio Dad yn sôn trwy’r amser mor
bwysig oedd rhoi profiadau i blentyn. Dyna
pam oedd wrth ei fodd yn mynd hefo’r plant i
‘neud gwahanol bethau. Dwi’n ei gofio yn
mynd ar ôl ysgol i gystadlu yng nghwis Highway
Code Ysgolion Gwynedd, a dwi hefyd yn cofio
clywed lot o sôn am fynd hefo criw o hogia’ i
gystadlu mewn cystadlaethau pêl-droed 5 bob

ochr. Roedd o bob tro eisiau ennill os yn bosib,
ond hyn mewn ffordd deg, yn union fel dwi’n ei
gofio ar gae criced.

Roedd diddordeb Dad mewn sioeau cerdd yn
golygu bod noson y cyngherddau ‘Dolig yn
bwysig iawn iddo fo. Treuliai oria’ gyda’r nos yn
sgwennu’r rhain yng nghwmni Mam, wrth gwrs,
ac yng nghwmni mŵg ei sigaréts. Roedd noson y
perfformiad yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn,
cymuned glós Blaena’ yn dod at ei gilydd, a
neuadd Ysgol y Moelwyn dan ei sang i bob
perfformiad: Mari a’r Gwrachod, William Tell,
Oliver ac Ali Baba, dim ond i enwi rhai. Dwi’n ei
gofio yn sôn yn aml mor bwysig oedd hi i bob
disgybl gymryd rhyw fath o ran ar y llwyfan.
Yr unig dro dwi’n cofio Dad yn aros i ffwrdd o
adra oedd pan fu’n mynd â’r plant ysgol ar eu trip
blynyddol i Abertawe, yn rhoi cyfle iddyn nhw
ymweld â’r Big Pit, Sain Ffagan a gwahanol bethau
eraill, ond eto, gwneud yn siŵr bod y plant yn cael
amser chwara’ yn y pwll nofio ar ddiwedd pob
dydd.

Ni wnaeth ei gysylltiad hefo Blaena’ ‘rioed
ballu gan ei fod yn treulio llawer i benwythnos, ar
ôl ymddeol, yn chwarae golff yno, a daeth yn

aelod o Fwrdd
Cwmni Seren. Hyd
yn oed yn ei
ddyddiau ola’,
nyrsys anhygoel
Blaena’ oedd yn
dod i’r tŷ yn Port i
‘neud yn siŵr ei
fod yn gyffyrddus. 

Roedd Dad
wastad yn
chwarae miwsig
pan oedd yn teithio yn
ei gar, ac roedd cael mynd â phlant Maenofferen i
Stiwdio Sain i recordio sengl nôl ar ddechra’r 80au
yn uchafbwynt iddo. Bu i gôr yr ysgol recordio
cân Y Tebot Piws, “Mynd yn ôl i Flaenau
Ffestiniog”, yn ogystal â dylunio clawr y sengl. 

Fel mab yn edrych yn ôl ar fywyd fy Nhad,
gallaf yn sicr ddweud mai hogyn Port oedd Dad
drwyddi draw, ond fel yng ngeiriau’r Tebot Piws,
roedd Blaenau Ffestiniog yn lle arbennig iawn i
Mr Jones.
“Canys yna oedd ei seithfed nef”

Ems
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Er nad ydy’r rhagolygon yn edrych yn ffafriol o
ganlyniad i’r cynnydd mewn achosion ‘Covid,’ nac
ychwaith o wynebu’r ‘Brexit’ bondigrybwyll,
manteisiaf ar y cyfle i ddymuno blwyddyn newydd
dda [neu ‘WELL’, o leiaf] i bob un ohonoch.

Mae cannoedd ar gannoedd ohonom wedi
dweud na welwyd o fewn cof flwyddyn debyg i
2020. Newidiwyd patrwm byw pob un ohonom. 

Yn ôl fy arfer, roeddwn wedi addo mynd i
feirniadu i sawl Eisteddfod Cylch a Sir yr Urdd,
ond daeth hynny i ben yn ddisymwth ganol
Mawrth, pan gyhoeddwyd na fyddai Prifwyl
Ieuenctid yn Ninbych. Penderfynais roi’r gorau i
arwain Meibion Prysor ddiwedd Ionawr, a hynny
wedi 28 o flynyddoedd, ond dewis parhau i fynd i
ganu efo Meibion Ardudwy. Yn anffodus, daeth y
cyfnod clo cyntaf i roi taw ar y gân. Chefais i ddim
Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron na Gŵyl
Cerdd Dant ym Mro Nansi. Bu’n rhaid gohirio’n
taith flynyddol i ddinas Galway, Iwerddon, a sawl
taith arall y bu i mi edrych ymlaen ati. Ni
lwyddwyd ychwaith i gynnal oedfaon yng nghapel
Bethel, ar wahân i Oedfa Ddiolchgarwch ganol
Hydref … a hynny dan amodau caeth.

Rydw i’n ddiolchgar iawn i Eifion Wynne,
Rhuthun am anfon penillion perthnasol iawn i
mi’n ddiweddar … rhai sy’n disgrifio i’r dim y
sefyllfa y mae’n haddoldai ynddi’r dyddiau yma. Fel
capelwyr, mae gennym le i ddiolch i sawl
gweinidog am oedfaon rhithiol bendithiol dros ben
… rhai’r Parchedigion Iwan Llewelyn Jones,
Porthmadog, Huw Dylan, Llangwm, Aled Lewis
Evans, Wrecsam, Morris Puw Morris, Rhuthun a
Beti-Wyn James, Caerfyrddin.

Llwyddodd Eifion i grynhoi hynny yn y pennill
hwn, gan fyw mewn gobaith mai dros dro yn unig
fyddai hyn: 

Am y tro …

Dychwelyd i hen wahanfur
yw cri sawl Cristion pybyr,
Am y tro, cawn gadw ffydd
trwy ddull digidol newydd.

Ac mae’r gân ddychanol ganlynol ganddo yn
disgrifio i’r dim yr hyn fu’n rhaid ymgodymu ag ef
gydol y cyfnod clo. 

Yn ôl yn wir awn ni! ...

Un dydd fe ddaeth newyddion da
o Senedd Bae Caerdydd,
Fe gaiff eglwysi fynd yn ôl
i ysbryd mawl a ffydd.

Rhaid cymryd pwyll, medd Mark a Vaughan,
Cyn rhuthro’n ôl i’r Tŷ.
Bydd rhaid glanhau a sgwrio’n lân
i ddim ond dau neu dri.

Wrth fynd i mewn, rhaid seinio llyfr 
a cherdded yn sidêt
At sedd sydd wedi’i marcio’n glir
ymhell o ffrind a mêt.

Cytgan:
Yn ôl yn wir awn ni,
Yn ôl yn wir awn ni,
Dwi’n edrych ‘mlaen i fynd yn ôl
I’n ‘bybl’ gynnes ni.

Dim sgwrsio, na, dim cyffwrdd chwaith,
rhaid cadw pawb yn saff,
A rhaid byhafio’n drefnus siŵr
i oruchwylwyr praff.

Dim canu, na, dim cymun chwaith
Rhaid hepgor y fath fraint,
Nac organ bib sy’n chwythu aer
Rhag heintio yr holl saint.

Ond wedyn mynd i siopa wnaiff
Pob estron, Sais a Chelt.
Ac yno cânt anadlu’n rhydd
‘Fo system wynt ffwl pelt!

Cytgan:
Yn ôl yn wir awn ni
Yn ôl yn wir awn ni,
Dwi’n edrych ‘mlaen i fynd yn ôl
At deulu’n ‘capel ni’.

Ymddengys mai rhifyn digidol fydd un Ionawr,
felly, ymddiheuraf i’m cyfeillion o rigymwyr na
fydd modd gosod tasg. Cawn fyw mewn gobaith y
bydd Rhifyn Chwefror yn dychwelyd i
normalrwydd.

Daeth yr awen heibio dros gyfnod yr Ŵyl. Dyma
rai a rennais ar ‘Cerddi Corona’ ar y gweplyfr.
Englyn ‘gwahanol’ ydy’r cyntaf [englyn ‘pendrwm’]
… i Nadolig ‘gwahanol’:

Aelwydydd llawn dathliadau – ni welwn
Mewn ‘Dolig llawn rhwystrau,
Er hyn, y Mab Bychan rydd
Lawenydd i’n calonnau.

Ar raglen y ‘Post Cyntaf ’, fore Noswyl Nadolig,
cyhoeddwyd bod Siôn Corn am ymweld â phob tŷ
ar waetha’r cyfyngiadau:

Yn hunlle’r ‘Covid’ anllad – tyrd Santa,
Er gwaetha’r bygythiad
Trwy ein dôr, y mae’r goriad
Gennyt ti, ce’st ganiatád.

Ni chefais ganu cerdd deimladwy John Morris,
Aberdaron ar drefniant cerddorol Menai Williams,
Bethesda … ‘Cofio Crist’ eleni, er clywed ei
chyflwyno sawl gwaith ar radio a theledu … ‘Gwŷl
Nadolig , cofio’r unig , cofio’r tlawd a’r truan trist.’
Meddyliais a fyddai’r cyfyngiadau wedi peri i ŵr y
llety wrthod stabal i Joseff a Mair petaent yn
chwilio am le i aros heddiw:

O ddod rhyw dlawd lluddedig – i guro,
Agora’n frwdfrydig
Ddrws ar frys, na ddengys ddig
A’i ddialedd … mae’n Ddolig.

Ac i ddod â gwên i’r wyneb yn y cyfnod tywyll
presennol, dyma gynnwys ychydig o englynion
ysgafn:

Pilsen [D. J. Jones, Llanbedrog] …

Un blas siocled wnaeth i Neli – redeg
Drwy’r adwy dan regi;
Deirgwaith dan ei heffaith hi
Gwyrodd fel iâr yn gori.

Coffa am yr ‘ex-lax’ ers talwm!

Yr Oes Hon [Charles Jones, Mynytho] …

Oes y cur a’r mascara, - oes y straen,
Oes streics a diweithdra;
Oes hynod ddihosanna –
Oes a’i bron heb eisiau bra.

Sôn am y 1980au a wna’r bardd yma wrth gwrs. 

Sodlau Stileto [Dafydd Gruffydd] …

Mynnu yr annymunol – a wna Siân
Er mwyn swanc ar heol;
Yfory’n edifeiriol
A phoen oes dan ei phen-ôl. 

Pram [Dic Jones] …

Wedi’r difyr lafurio – a mynych
Y mwynaidd obeithio,
Wele’n ei bram eilun bro
A’i dîn yn wlyb odano.

Anhwylderau [Monallt, Minffordd] …

Ar drwyn Gaynor mae ploryn, - ar Winnie
Mae’r annwyd drwy’r flwyddyn;
Alcoholic yw Alun
A’r gowt yw anhwylder Gwen.

Dwn i ddim pa mor hawdd fyddai i’r rhain gael
apwyntiad i weld meddyg y dyddiau yma!

Paent [Huw Selwyn Owen, Ysbyty Ifan] …

Peidiwch wir, hogiau gwirion! – Ni ddaw lwc
O ddileu’r arwyddion;
Fel jet daeth Janet gwraig John
Yn dinnoeth o’r lle dynion.

Hyn yn mynd â ni’n ôl i gyfnod peintio arwyddion
ffordd diwedd y 1960au.

Tatŵ [Alwyn Jones] …

Surwyd trip ysgol Saron – oherwydd
Aeth Harriet i’r baddon,
Arswyd! – ‘roedd llun y Person
Yn datŵ ar diti hon!

Ac i gloi – nid un i’r ‘Covid’ ond un i’r …

Ffliw [Jac H. Davies] …

Daw’r cawr i dir y corrach, - yn iach oedd,
Ach! Heddiw, mae’n afiach!
I’w wely pwy â’n waelach
A’i drwyn yn bîb, druan bach!

Cymrwch ofal … cadwch yn iach a diogel!

IM

Rhod y Rhigymwr
IwAn MOrgAn • IOnAwr 2021
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Isod mae dau ddarn a ddaeth i law gan ddau
sy’n gwneud cynnydd gwych yn dysgu’r
Gymraeg. Da iawn, a daliwch ati . . i siarad
Cymraeg, i ysgrifennu yn Gymraeg, ac i
gyfrannu at Llafar Bro. 

Maeth Natur
Yn rhifyn mis Tachwedd caed erthygl am ddiddordeb a gwaith ymchwil hynod ddiddorol Catrin
Roberts sy’n ymhél â chyfrinachau byd natur a’r modd y gellir dod â’r rhain i’r amlwg i’n helpu i fyw
yn iach ac yn y blaen. Ymddangosodd ail erthygl ganddi yn rhifyn mis Rhagfyr. Diolch i Catrin, mae
wedi cytuno i sgwennu colofn reolaidd yn sôn am blanhigion sy’n debygol o fedru’n helpu i fyw yn well
a defnyddio hen sgiliau oedd yn perthyn i nifer ers talwm, i drin planhigion i’r perwyl hwn.

• • • • • • • • 

thaflwch chi mo’r goeden Dolig allan fyth eto!
Wrth sôn am goed bytholwyrdd mae’r mwyafrif
ohonom yn meddwl yn syth am y Sbriws Norwy sef
ein coeden Nadolig arferol. Y gwirionedd yw bod
llawer mwy yn dod o dan yr enw bytholwyrdd gan
gynnwys coed trofannol fel y Palmwydden. Teulu’r
Conwydd neu’r Pinales dw i am sôn amdano heddiw
sef y Sbriws,  Pererinbren, Pinwydd, Coed Coch,
Cegid, Merywen, a’r Cypreswydd a’r Ywen.
Yr unig rai sy’n gynhenid i Brydain yw’r Ferywen a’r
Binwydden Albaneg. Fe ddefnyddir y Binwydden
Albaneg ar gyfer gwaith to, polion ffôn a hwylbren
llongau. Yn raddol fe gyflwynwyd sawl un arall haws
eu tyfu ledled Prydain, e.e. Y Sbriws Sitca o Dde
Amerig yn 1831.

Ond nid y defnydd ohonynt ar gyfer adeiladu sy’n
fy niddori, ond y rhinweddau llesol i ni’n gorfforol, ac i’n hysbryd. Felly, eu rhinweddau .... maent yn
llawn fitaminau A, ac mae ganddynt hyd at 5 gwaith y fitamin C sydd mewn lemwn. Maent yn
wrthseptig, wrthffyngaidd, yn dda am ostwng lefel glwcos y gwaed, yn donic i’r nerfau, yn clirio fflem,
yn wrth-ficrobaidd, yn lleddfu chwyddiadau ac yn adfywio’r hwyliau.

Gwneir defnydd helaeth o'r coed conwydd gan y Cherokee, Chippewa, Iroquois, Apache, Hopi
ar gyfer anhwylder annwyd, gwres a thagiad, cyflyrau’r ysgyfaint a’r sinysau a’r cric cymalau. Yn Tseina
defnyddir y sudd i dynnu drwg o friw, draenen o’r croen ac ar gyfer cyflyrau’r croen, e.e. Dermatitis.
Roedd y llongwyr yn gwneud cwrw gwan gyda phennau ifanc coed conwydd er mwyn codi lefel eu
fitamin C i sicrhau na chant scyrfi. Mae’r Ffrancwyr yn hoff iawn ohonynt wedi eu berwi mewn triog
siwgr, fel rhyw dda da llesol. Defnyddir hefyd olew wedi i bennau pinwydd ifanc gael eu trwytho
ynddo i leddfu cyhyrau a chymalau wedi cyffio.

Mae pren meddal yn fwytadwy hefyd, ac yn llawn fitaminau A ac C. Y Ffynidwydden Douglas
sitrus a melys yw’r gora, ond awgrymaf ei ferwi gan ei fod yn uchel mewn turpenes... a medraf feddwl
am sawl peth gwell i’w fwyta. Gellir bwyta’r hadau hefyd, er ei fod yn dipyn o waith eu hel, ac yn well
ei adael i’r anifeiliaid a’r adar bach.

Rŵan y pennau newydd a ddaw yn y gwanwyn yw beth y bydda i’n edrych ymlaen atynt. Maent
yn gwneud paned tonic gwanwyn bendigedig: llond llaw fach o nodwyddau ifanc mewn paned,
ychydig o deim (thyme) a balm lemwn .... dim gwell, a gwych os ag annwyd a hen fflem sydd cau torri.
Blasus iawn hefyd gyda sinamon a chardamon ar noson oer. Neu gyda mintys cath (catnip) a phupur-
fintys i leddfu annwyd a helpu cwsg gwell.

Cyn myned ymhellach, gwell fasai i mi eich rhybuddio i fod yn ofalus os yn feichiog neu’n
bronfwydo, ac i ni oll gadw’n glir o’r Ywen ac unrhyw goeden gyda’r enw Cypreswydden iddynt -
maent un ai’n anfwytadwy neu’n wenwynig!

Rŵan awgrymaf drio gwneud jam rhiwbob â’r nodwyddau ifanc wedi eu torri’n fan, mae’n flasus
tu hwnt. Mae finag ohono yn flasus iawn hefyd ac yn newid bach o’r balsamic. 

Felly y flwyddyn nesa ’ma, mwynhewch
eich coeden Nadolig am fwy na chyfnod y
Nadolig, mae’n goeden werthfawr i’n
hiechyd.

DaleN y
Dysgwyr

gwyrDD yw’r gorau,
gan Helen Aherne

Cyn bo hir, mae’r tymor rygbi yn dechrau
unwaith eto, a bydd fy ffyddlondeb yn cael ei
dynnu bob ffordd. Mae llawer iawn o honno ni
wedi gadael gwlad ein genedigaeth am sawl
rheswm, pan mae na gystadlaethau, er enghraifft,
yr Olympics, rygbi neu rhywbeth mor wirion ag
Eurovision, mae ein gwladgarwch ni yn dod i’r
blaen.

Er mi fyddai i yn cefnogi Cymru, fy ngwlad
mabwysiedig yn erbyn ein gelynion, fel Ffrainc,
yr Eidal, yr Alban neu Lloegr, pan mae Cymru
yn chwarae yn erbyn Iwerddon, dw i’n cyfadda i
weiddi’n uwch am Iwerddon, gwlad fy
ngenedigaeth.

GWYRDD YW’R GORAU

gwlad 2020
mae ‘na rywun sy’n eistedd yn unig

mae ‘na rywun sy’n gweithio yn rhy galed
mae ‘na rywun sy’n helpu rhannu bwyd

mae ‘na rywun sy’n cerdded, cerdded, cerdded
mae ‘na rywun sy’n gweiddi drwy’r dydd

mae ‘na rywun sy’n gweddi drwy’r nos
mae ‘na rywun sy’n edrych i fyny ac ochneidio
mae ‘na rywun sy’n penderfynu i gyfathrebu

mae ‘na rywun sy’n cofio amser heibio
mae ‘na rywun sy’n cerdded, cerdded, cerdded

gwlad, gwlad, gweddïwch am eich gwlad

Kiran Sharma

geirfa
Conwydd ... conifers
Merywen .... juniper
Cegid .... Hemlock

Cypreswydden ....Cypress
Ywen... Yew

Pererinbren .... Fir
Ffynidwydden Douglas ... Douglas Fir

Coed coch …. Redwoods

rysáit Finagr Pinales
1. Llenwi tri chwarter jar jam â nodwyddau 

ifanc wedi eu torri’n fân.
2. Ei orchuddio a finag seidr afal, sydd yn ei hun

yn llesol iawn. Ceir un da yn y Siop Werdd 
ym Mlaenau.

3. Rhowch orchudd drosto cyn rhoi’r caead 
metal ar ei ben (rhag i’r caead rydu).

4. Ei adael am chwe wythnos yn rhywle tywyll 
a heb fod yn oer.

5. Ei fwynhau.... mewn paned, ar salad, neu ar 
eich sglodion.ywen - gwenwynig -

peidiwch â bwyta!
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Dwi’n mynd i ddechra’ 
gwerthu crysa-t …

Pam? Pwy? Sut? Ti’n colli arni?
Myfyrdodau Mirain Rhisiart

Enillodd Mirain Rhisiart radd mewn Theatr o Brifysgol Efrog yn 2019 ac ers hynny, mae hi wedi
gweithio ar ddwy raglen boblogaidd ar S4C - Gwesty Aduniad ac Helo Syrjeri. Dyma hanes siwrnai
merch ifanc yn ystod 2020. Mae gan pawb eu stori eu hunain wrth gwrs am y flwyddyn eithriadol hon
ond erbyn hyn mae Mirain Rhisiart wedi sefydlu ei chwmni ei hun - INDI…ac mae ei thaith yn
enghraifft o ddycnwch a dyfalbarhad merch ifanc o Stiniog mewn amser anodd dros ben. I wybod mwy
am ei chwmni ewch i: https://indi.cymru/blogs/news/dwi-n-mynd-i-ddechra-gwerthu-crysa-t

         
Ocê, felly cyn i mi gychwyn arni yn ateb a thrafod y cwestiyna’ uchod, dwi am hedfan drwy’r
misoedd dwytha’n sydyn. Dwi’n meddwl bod angen g’neud hynny er mwyn i chi sy’n darllen gael
rhyw syniad go lew o sut gyrhaeddais i lle ydw i rŵan. Dwi’n teimlo fod synfyfyrio am y gorffennol
yn gallu bod yn brofiad adeiladol ond gan gofio peidio canolbwyntio arno’n rhy hir. Beryg i’r
synfyfyrio droi’n emosiynol ac mae’n anodd iawn dianc ohono pan mae eich ymennydd ar chwâl.
Hefyd os ydy gweld fy mhrofiad i wedi’i ‘sgwennu lawr yn eich helpu chi, i wneud ychydig mwy o
synnwyr o’r llanast a fuodd 2020, wel mi fyddai’n falch.

Roedd fy niwrnod gwaith olaf i ym mis Ebrill. Roedd y contract i fod i orffen diwedd Chwefror
ond roedd tipyn o waith i’w wneud o hyd ar y gyfres ac ro’n i’n falch iawn am hynny. Sylweddolais
i yn bersonol ar ddifrifoldeb y sefyllfa fyd-eang ar Fawrth yr 16eg. Mae’n ddiwrnod na wna i fyth
anghofio. Roeddwn i wedi gyrru i’r gwaith, wedi cerdded at ddrws y swyddfa ond doedd y ffob ar
fy ngoriad ddim yn agor y drws. Ffoniais un o’r gweithwyr a dywedodd nad oedd y swyddfa am
agor heddiw, oherwydd roedd gweithiwr arall newydd gysylltu yn esbonio eu bod nhw ac aelod
o’r teulu yn dangos symptomau o’r coronafeirws. Penderfynais fynd am Asda i gael nwydda’
glanhau. Roedd mam wedi crybwyll ein bod ni angen y fath bethau, felly mi es i yno cyn gyrru adref
i weithio yn fy llofft. Gafaelais mewn weips anti-viral a sdwff llnau fel arall, wedyn gneud fy ffor i’r
checkout. Mi dagodd dyn canol-oed yn y rhes talu hefo peiriant ac mi wnaeth y bobl o nghwmpas
i ymateb fel tasa fo di rhoi cic i gath. Hollol bizarre. Ers y diwrnod hwnnw, dydy petha’ heb fod yr
un peth a dwi’n siŵr y bydd gan y mwyafrif ohona ni atgof tebyg o ddiwrnod penodol. Diwrnod
ble sylweddolodd llawer nad oedd 2020 yn mynd i fod ‘y flwyddyn’ wedi’r cwbl.

Ers gorffen y contract ym mis Ebrill, rydw i wedi gwneud comisiwn creadigol i’r Amgueddfa
Genedlaethol, cychwyn sgript a gwneud cais am gwrs meistr. Rhwng y prosiecta’ bach yma, dwi
wedi bod yn ceisio am swyddi, darllen, ‘sgwennu, gwylio ffilmiau a rhaglenni dogfen. Er fy mod i’n
ceisio cadw’n brysur a datblygu sgiliau mae’n teimlo fel taswn i’n taro wal frics drosodd a throsodd,
gan nad ydw i go iawn yn mynd i nunlla’. Dwi wedi ceisio bod yn ddefnyddiol gyda fy amser drwy
ddysgu fy hun am ffurf ffilm, ymchwilio sut i ysgrifennu ar gyfer y sgrîn a mynychu sgyrsia dros y
wê, er mwyn ceisio paratoi ar gyfer gwaith yn y diwydiant creadigol, pan gaiff hynny ei ganiatáu.
Ac fel pawb arall, dwi wedi bod yn gwylio’r newyddion ac yn sgrolio Twitter yn ddyddiol, bosib
gormod, yn darllen y newyddion diweddara. Cefais fy nerbyn ar y cwrs meistr ond yn anffodus gan
fy mod i’n byw yng Nghymru ac nid yn Lloegr, doeddwn i ddim yn gymwys i dderbyn benthyciad.
Deufis o feddwl mod i’n llunio llwybr cyffrous i fy nyfodol, yn hytrach roeddwn i’n taro’r wal frics
eto. Mi wnaeth canlyniad y cais frifo go iawn, mae’n rhaid i mi gyfadda’ ond yn y pen draw - a fyswn
i wedi llenwi cais am gwrs meistr os na fyswn i yn sownd adra, yn 22 oed yng nghanol pandemic?
Dydw i ddim yn rhy siŵr o hynny.

Fel mae llawer o bobl ifanc wedi mynegi dros y misoedd dwytha’, dwi’n teimlo mai ond bodoli
ydw i. A gyda’r holl sôn ddi-ddarfod am gyfnod clo arall yn gysgod uwch fy mhen, penderfynais
mai’r cam nesa’ i mi oedd taflu fy holl amser, egni ac arian i mewn i ymgyrch newydd.

Wrth grybwyll posibiliadau a cheisio
penderfynu beth oedd INDI yn mynd i fod, roeddwn i’n
gwybod mod i eisiau cychwyn ar y droed gywir sef cysidro
cynaliadwyedd. Credaf fod yn rhaid i bob person sydd eisiau
cychwyn busnes heddiw feddwl yn galed am gynaliadwyedd a’i
flaenoriaethu. Mae ein hystod gwybodaeth ni am ein planed yn
fwy eang nac erioed ac mae’n rhaid i ni gymryd camau i leihau’n
heffaith ar yr amgylchedd.

Crysau-t, dyma’r eitem gyntaf yn fy siop. Cotwm 100%
organig sydd wedi ei dyfu heb gemegau sy’n llygru afonydd ac
wedi ei drin mewn awyrgylch saff - golygai hyn nad oes
gwenwyn yn yr awyr, nac yn yr inc yn llifo o’r ffatri i’r dŵr nac
yn cael ei anadlu gan y gweithwyr. Mae gan y crys-t dystysgrif
Fair Wear Foundation sydd yn golygu fod y gweithwyr yn cael
eu talu’n deg ac fod y ffatrïoedd yn cael eu hasesu’n aml. Mae’r
agweddau rydw i wedi eu rhestru uchod yn gwneud i’r crysau-t
gostio’n sylweddol ond y gwir yw, os ydw i eisiau cynnyrch
moesegol, safonol, sydd heb achosi niwed i’r blaned, caiff y gost
ei gyfiawnhau.

Nawr fy mod i wedi cael hyd i gynnyrch cynaliadwy sydd yn
gweithio i fy musnes, gallaf ganolbwyntio ar fy nghryfder a’r darn
hwyl, sef bod yn greadigol a dylunio crysau t! Mae’n gymaint o
hwyl ‘sgwennu syniadau ar fwrdd gwyn. Yn ystod amser cinio neu
amser panad, mae’n braf gweld dad neu ‘mrawd yn mynd at y
bwrdd gwyn yn y gegin a chynnig syniad arall arno cyn cael eu
llusgo’n ôl i fwy o gyfarfodydd a thrafod ystadegau.

Felly i grynhoi. Pam fy mod i’n dylunio a gwerthu crysau-t?
Gan fod cychwyn busnes yn apelio ac rydw i angen cael ffordd
o ryddhau fy egni creadigol, neu mi fuasai fy llofft yn troi yn
garchar o walia ‘di sgriblo a post-its ar fy nhalcen yn y bora’.
(Dwi’n meddwl y gwnaiff awduron ddeall honna.) Pwy? Fi, dim
ond y fi ar y funud, ond cofiwch mai ond un person
gychwynnodd Nike hefyd. Sut? Gwylio fideos ar y wê fel cyfres
Megan o gwmni Pethau, sgyrsia’ hir hefo dad, a defnyddio arian
wnes i ei gynilo o weithio yn Co-op tra roeddwn i’n astudio yn
York. Ydw i’n colli arni? Ydw, yn bendant heb os nac oni bai. Ond
dach chi’n gwybod be? Dwi’m yn meddwl mod i ‘rioed ‘di cha’l
hi i ddechra …                                                   Mirain Rhisiart

Diolch i Beti Morgan o Ynys Môn, a fagwyd yn Nhanygrisiau, am anfon y llun hwn.
Mae’n dangos chwalu'r hen westy’r North Western ac ail doi Neuadd y Farchnad. 

Oes rhywun yn cofio’r flwyddyn...?

Trem yn ôl Dwy Ymgynghoriad 
Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal dwy
ymgynghoriad ar hyn o bryd. Mae’r naill ar godi’r
premiwm treth cyngor i hyd at 100% ar gyfer tai
gwylai ac ail gartrefi. I fynegi barn, ewch i:
www.gwynedd.llyw.cymru/Ymgynghoriad-
Premiwm. Y dyddiad cau yw 1 Chwefror 2021.

Mae’r a wnelo’r ymgynghoriad arall â gosod
mannau gwefrio ceir trydan mewn lleoliadau
cyhoeddus yn y sir. Ewch i
www.gwynedd.llyw.cymru/PwyntiauGwefru i
gwblhau’r holiadur hwn. 

Os hoffech gopi papur o’r holiaduron,
ffoniwch 01766 771000.
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Roeddem yn falch iawn fel teulu o gael gadael Riyadh a symud yn ôl i fyw i
Sharjah yn yr Emiradau (United Arab Emirates, UAE). Roedd cynnwrf Rhyfel
Cyntaf y Gwlff wedi cael effaith. Cyrhaeddodd y bomiau i Riyadh – un yn
disgyn tu allan i fur yr ardd a'r llall yn y pwll nofio. Daeth byddin Saddam
dros y ffin ac fe gaewyd yr ysgol – Jenny a minnau yn gorfod dod adref.
Arhosodd John hyd ddiwedd y rhyfel – heb ddim ond gas mask a chloch 'air
raid' yn gymorth. Roedd y gloch i'w chlywed dros y ffôn pan oeddem yn
cysylltu.

Roedd Sharjah sydd ger y ffin â Dubai yn dra gwahanol a chafwyd
heddwch i fyw yn weddol dawel. Yma, mae merched yn cael gyrru ceir ac
mae bywyd yn llawer mwy agored a rhydd. Yn y mandechreuodd John ei
waith ym maes awyr Sharjah a chefais innau swydd mewn ysgol Brydeinig
yn dysgu hanes a daearyddiaeth. Roedd y gwaith wrth fy modd, ac roedd
plant o dros ddeugain gwlad yn y dosbarthiadau 16 – 18 oed. Unwaith y
flwyddyn cynhelid picnic rhyngwladol a phawb yn coginio bwyd eu gwlad.
Chwifiai'r Ddraig Goch ar ein stondin ni, y pedwarawd o Gymru, a’r cynnig
oedd bara brith – rysáit Mam – hefyd teisennau cri, teisen afal a chawl cennin,
a bara lawr. Pawb yn claddu bwyd y gwahanol wledydd a chael gwledd o fwyd
cartref. Yn ystod y Nadolig roeddem yn rhydd i gynnal cyngerdd carolau yn
yr eglwysi a’r capeli. Rhoddwyd caniatâd gan y Sheik i adeiladu’r rhain yn y
wlad hon.

Marchnad y Souq
Yn Sharjah roedd Souq draddodiadol a diddorol iawn. Yno prynais garpedi
tlws y Dwyrain Canol ac ambell ddarn o hen grochenwaith a chawg mawr
copr. Gwerthid tlysau aur di-rif ond gwell gen i oedd cael gwneud tlysau arian.
Deuthum ar draws hen ffrind o Ras al Khaimah sef Nidal. Roedd hi a'i theulu
wedi symud i Sharjah. Dyma ail ddechrau dysgu'r iaith Arabaidd a chael ffrind
i fynd o gwmpas y gwahanol farchnadoedd. Yn y farchnad bysgod, roedd pob
dim ar werth yn ffres ac ar gael bob bore tan un o'r gloch, a phawb yn gweiddi,
gwerthu a glanhau pysgod o bob lliw a llun. Dynion fel arfer sydd yn prynu
ac yn galw ar eu ffordd adref i ginio canol dydd. Mae pob dim ar gau yn y
pnawn tan bump o’r gloch a phawb yn cymryd egwyl gan fod y tymheredd
dros 40°C yn ystod misoedd yr haf.

Yn ystod tymor y datys ceid byrddau ar fyrddau o'r ffrwyth ar werth yn
yr adran ffrwythau a llysiau. Dysgodd Nidal imi sut fath o ddatys i’w prynu
– y 'lulu' (ystyr y gair yw perlau ) – rhain oedd y mwyaf blasus. Dysgais hefyd
fod y datys yn cadw yn y rhewgell heb fynd yn galed – am fod cymaint o
siwgr ynddynt.

Mae’r Souq yn lliwgar iawn a'r ffrwythau yn aeddfed a blasus. Prynai pawb
focs o orennau a chael sudd oren ffres bob dydd. Ar hyd yr harbwr roedd
llongau bach 'dhows' – yn dod i mewn a gwerthu crochenwaith o Iran a phob
math o nwyddau a bwydydd o’r India etc. Ar werth roedd rhaffau, defaid,
geifr, sacheidiau o lysiau a pherlysiau, thus a myr. Roedd arogldarthau
(incense) ar gael, fel math o risial melyn – tebyg i siwgr barlys. Cofiaf hyd
heddiw aroglau di-rif y Souq a'r porthladd a'r pedwar hen ŵr fyddent wastad
yn eistedd ar fainc yn gwylio'r byd yn dod i Sharjah.

Nadolig yn Sharjah
Cawsom lawer i Nadolig hapus iawn yn Sharjah. Caed siop o'r enw Spinneys oedd yn
mewnforio pob dim at y Nadolig – twrci, ffesant, pwdin Nadolig, sprouts, caws Stilton ac
yn y blaen.

Yma y dysgais sut i gadw twrci mewn ‘cool box’ yn boeth. I mewn a’r platiau poeth
hefyd. Roedd y bocs yn ddefnyddiol iawn wrth wersylla ar lan y môr neu yn yr anialwch.

Cynnwrf ar fore Sadwrn
Er mor hamddenol ein bywyd, codai cynnwrf ambell waith – i'n hatgoffa nad oedd pob
dim mor dawel dan y wyneb. Un bore Sadwrn roedd fy ffrind a minnau yn mynd a'r plant
am wersi dawnsio bale. Roedd y plant yn cael eu hyfforddi mewn adeilad yn agos i Balas
y Sheikh. Ond y bore hwnnw daethom ar draws wal o sachau tywod yn croesi’r ffordd o’n
blaenau. Wrth nesáu a chwilio am le i droi’r car rownd medrwn weld milwyr arfog ar ben
y wal. Cawsom fraw, ac ar ôl troi'r car rownd, clywsom ar y radio fod brawd y Sheikh wedi
ceisio cymryd y llywodraeth drosodd 'attempted coup' meddai’r BBC ar eu Gwasanaeth
Byd Eang. Bore dydd Sadwrn gwahanol iawn oedd hwnnw …

Archeoleg
Mae Sharjah, fel Ras al Khaimah yn gyfoethog mewn safleoedd archeolegol. Pob gaeaf
daw archeolegwyr o sawl gwlad gyda chaniatâd y Sheikh. Adeiladodd Sheikh Sultan
amgueddfa newydd i arddangos y celfi a ddarganfuwyd. Yn flynyddol, roeddwn yn dysgu
mwy a mwy am hen hanes yr Emiradau. Ysgrifennais lyfr i blant ac ymwelwyr oedd yn
ymddiddori yn hen hanes y wlad.

Difyr iawn oedd gyrru o safle i safle ac astudio'r celfi a ddarganfuwyd mewn beddau
a adeiladwyd 7000 o flynyddoedd yn ôl (5000 CC). Cefais y fraint o ddysgu am
grochenwaith dan law Beatrice de Cardi, a chael gwybodaeth eang gan Dr Sabah Jasim
a Dr B. Voght. Roedd tomenni o gelfi fflint i’w gweld ar hyd a lled yr Emiradau. Bellach
mae gan bob un o'r Emiradau amgueddfa  archeolegol, ac mae’r boblogaeth yn dysgu
am eu gwreiddiau hynafol iawn. Os byddwch yn ymweld â Dubai, ewch draw i Sharjah
a Ras al Khaimah. Treuliais oriau difyr yn y ddwy amgueddfa.

TROI am ADREF
Yn 2000 roedd y ddau ohonom yn ymddeol ac yn dod adref i Gymru. Daethom â
thunnell gyfan o gelfi, cregyn, celfi copr, pres ac arian, carpedi, pren, cerrig a defnyddiau
sidan. Ond mwy na dim daethom a thrysor o atgofion, lluniau gwledydd, mynyddoedd,
glannau môr, anialwch, anifeiliaid, adar a phlanhigion. Gwnaethom ffrindiau lawer o
bedwar ban y byd a chawsom gyfle i sylwi ar arferion gwlad wahanol iawn a chyfle i rannu
cyfeillgarwch gyda llawer teulu. Bellach rydym wedi hen setlo yn ôl ym Mae Penrhyn.
Ar ôl marwolaeth fy Mam – May Owen, Royal Stores a Min-y-Graig gynt - gwerthwyd y
cartref ond mae ein cysylltiad â Blaenau yn dal yn glos. Clywais ddarlith gan Falcon
Hildreth, a mwyniant mawr i mi oedd gweld y Tŷ Uncorn yn rhan o'i brosiect. Rhoddais
hanes fy nheulu’n byw yn y Tŷ Uncorn yn Llafar Bro eisoes. Pleser mawr i mi dros y
blynyddoedd, ac ar wyliau – oedd cael cyfarfod hen ffrindiau yn yr Eisteddfod
Genedlaethol bob dwy flynedd. Rydym wedi cyfarfod pobl y Blaenau ym mhob cwr o'r
byd. Bydd fy ngŵr John yn dweud – 'Mae pobol Blaenau ym mhob man.' Diolch hefyd
am Llafar Bro –oedd yn codi hiraeth arnom wrth ei ddarllen bob mis yn y Dwyrain
Canol.                                                                                            Ann Penelope Morgan (nee Owen)

Byw yn Sharjah yn yr 
Emiradau Undebol Arabaidd 
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Fel y gwyddoch, mae’r Clwb Pêl-droed wedi
mynd o nerth i nerth dros y tair blynedd
diwethaf. Ar y cae, mi gafwyd dyrchafiad i
Adran 1 cynghrair y Welsh Alliance, a bu’r
timau ieuenctid yn hynod lwyddiannus hefyd.
Gwelwyd adfywiad anhygoel oddi ar y cae
hefyd, gydag ysbryd cymunedol braf yn lledu
drwy’r clwb a’r gymuned. Cynyddodd y
torfeydd o gefnogwyr, a’r niferoedd o
unigolion sy’n ymuno i helpu a gwirfoddoli ymhob agwedd o’r Clwb, ac mae nifer y noddwyr ymysg busnesau lleol hefyd
yn tyfu. Bellach mae mynd i Gae Clyd ar bnawn dydd Sadwrn yn ddigwyddiad cymdeithasol a theuluol, yn dod â’r
gymuned at ei gilydd.

Hefyd, dros y flwyddyn a hanner diwethaf cafwyd ymdrech wirfoddol anferthol gan y chwaraewyr, y pwyllgor a’r
cefnogwyr, gyda chefnogaeth garedig sawl cwmni lleol, i gwblhau datblygiadau angenrheidiol i Gae Clyd er mwyn cyflawni
gofynion rhaglen ailstrwythuro pyramid cynghreiriau Cymdeithas Bêl-Droed Cymru. Cyflawnwyd y gwaith drwy ymdrech arwrol
a llwyddodd yr Amaturiaid i gael eu derbyn fel clwb Tier 3, ac i chwarae yn y gynghrair newydd ‘Ardal Gogledd-Orllewinol’ - ar lefel tri ym mhyramid
cenedlaethol Cymru.

Erbyn hyn mae pwyllgor CPD Amaturiaid y Blaenau wedi tyfu a ffynnu. Mae criw da a bywiog yn rhannu pob math o ddyletswyddau (ac mae croeso
i unrhyw un rhoi cais i ymuno). Fodd bynnag, mae’r Clwb yn chwilio am unigolyn i ymgymryd â swydd yr Ysgrifennydd - rhywun fyddai’n hapus i ymuno
efo’r criw a bod yn rhan o’r bwrlwm a’r cyfnod cyffrous sydd o’n blaenau fel clwb pêl-droed. Nid yw dyletswyddau’r swydd yn drwm, ond maen nhw'n
rhai allweddol. Os oes awydd gennych ymgymryd â’r swyddogaeth, cysylltwch â Dafydd Williams ar 07717430665 am fwy o wybodaeth. Byddwn yn
falch iawn i’ch croesawu i’n plith. 

CHWaraEON
Galwad am Ysgrifennydd i
GPD Amaturiaid y Blaenau

Rhedeg 70 milltir 
dros Achos Da
..............................
Ar fore Sadwrn oer ar ddiwedd
Tachwedd, gyda’r haul yn chwarae mig rhwng y cymylau,
bu rhai o drigolion ardal Llafar Bro yn rhedeg rhwng y
Blaenau ac Aberystwyth i godi arian i Eken Baddeley. Ar
Fawrth y 6ed eleni rhuthrwyd Eken i Ysbyty Plant Arch
Noa yng Nghaerdydd gyda thrafferthion anadlu ac ymhen
mis fe ganfuwyd fod Plueropulmonary Blastoma arno, sef
math prin o gancr. Dyflwydd oed yw Eken.

Trefnwyd y ras gan Cameron Jones, sy’n berthynas i
Eken. Y rhedwyr eraill oedd Kurmang Rashid, Elin
Kirkman, Tomos Woolway, Peter Woolway, Joe Dukes,
Mark Wyatt, Marie Daniels, Rebeca Daniels, Jamie Evans,
Ffion Williams a Tesni Rowlands. 

70 milltir sydd rhwng y Blaenau a chartref Eken yn
Aberystwyth, gyda’r 12 rhedwr yn rhedeg darn o’r pellter
hwnnw, gyda chymorth bws mini clyd gan Grandma’s Attic
i fynd â nhw i’w priod fan cychwyn, ac i’w codi wedyn. 

Ar ôl cyrraedd Aberystwyth, rhoddodd y criw wisg
ffansi amdanynt a mynd i siarad ag Eken yn ei ardd, dros
ychydig o ddiodydd a danteithion.

Dywedodd Elin, a fu’n helpu gyda’r trefnu: 

“Mi oleuodd wyneb bach Eken. Mae o mor annwyl ac ni
pheidiodd â gwenu drwy’r dydd. Roedd ganddo gymaint o
ynni ac roedd o eisiau chwarae efo pawb.”

Mae’r rhedwyr wedi codi bron iawn i £4,000 erbyn hyn. Os
hoffech gyfrannu ewch i’w tudalen Just Giving . 

Llongyfarchiadau mawr ar eich camp, a dymuniadau gorau i
Eken a’i deulu. 


