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ERS RHAI BLYNYDDOEDD bellach mae Jac Fisher o 
Gricieth sy’n 13 oed yn gefnogwr brwd o dîm pêl-droed 
Lerpwl, a chyn y Nadolig fe gafodd gyfle i siarad efo rhai 
o’i arwyr a’u cyfarfod yn rhithiol. A ble roedd Jac ar y 
pryd meddech chi? Wel, yn Ysbyty Alder Hey newydd gael 
triniaeth lawfeddygol go fawr.
 Wrth i Jac gael ei baratoi ar gyfer ei lawdriniaeth 
roedd o wrthi’n siarad efo Tony, un o dîm theatr yr ysbyty, am 
ei hoffter o’r clwb pêl-droed. Oherwydd bod yna gysylltiad 
agos rhwng y clwb a’r ysbyty mae’n arferiad blynyddol i 
rai o’r chwaraewyr ddod o gwmpas y cleifion ar y wardiau 
yn ystod cyfnod y Nadolig ond eleni roedd y trefniadau yn 
rhai amgen. O ganlyniad i hynny galwad fideo gafodd Jac a 
chyfle i siarad efo Alisson Becker y gôl-geidwad, Fabinho 
Tavares a Roberto Firmino.
 Cafodd Jac fodd i fyw yn siarad efo nhw am bêl-
droed a’i hoffter o’r gêm, a chyn iddo ddod adref am y 
Nadolig derbyniodd becyn go dda o nwyddau yn anrheg gan 

staff yr ysbyty, ac yn ôl ei fam Julie fe gododd yr holl brofiad 
ei galon a’i helpu i wella. Petaech chi am weld y chwaraewyr 
yn siarad efo fo a chleifion eraill ewch ar fideo o’r enw ‘Reds 
Share Festive Cheer’ ar YouTube.
 Nadolig i’w gofio i Jac!

Jac a’i anrhegion

Ciw'r Cofid

WRTH I’R BRECHU mawr ddechrau, dyma’r olygfa 
y tu allan i Ganolfan Iechyd Cricieth fore Sadwrn, 
9 Ionawr. Roedd y lle’n ferw gwyllt ond yn hynod 
drefnus wrth i aelodau hyna’r gymdeithas ateb yr 
alwad i ddod am bigiad i geisio arafu lledaeniad y 
Cofid. Yr oedd yr un prysurdeb yno ddydd Sul ac yn ôl 
pob golwg roedd popeth yn rhedeg yn esmwyth iawn.
 Brechlyn Rhydychen a gynhyrchir gan 
gwmni Astra Zeneca oedd yn cael ei ddefnyddio yng 
Nghricieth, ac yn ôl Sioned Thomas, Rheolwraig 
y ganolfan, dylai oddeutu 450 o bobol fod wedi eu 
brechu dros y ddau ddiwrnod cyntaf. Bu’n waith caled 
cael trefn ar bopeth mewn pryd ond roedd Sioned yn 
hynod ganmoliaethus o barodrwydd yr holl staff i 
ddod i mewn am oriau ychwanegol er mwyn sicrhau 
bod pawb yn cael eu gweld yn brydlon ac yn ddi-lol. 
Dim ond gobeithio rwan y bydd hyn yn gychwyn 
ar gael gwared o’r aflwydd sydd wedi newid ein 
bywydau ni i gyd.
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Mae’r Golygyddion yn gwerthfawrogi 
pob cyfraniad i’r Ffynnon ond ar yr 
un pryd cedwir yr hawl i gwtogi, 
cywiro, golygu neu eu gwrthod yn 
gyfangwbl. Hefyd nid yw pwyllgor 
Y Ffynnon o angenrheidrwydd yn 
cytuno â phob barn a fynegir gan y 
cyfranwyr.

Trwy Lŷn ac Eifionydd 

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

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

Gemwaith o bob math 
Tocynnau Anrheg 

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

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

Bryan Williams
Gemydd – Oriadurwr – Ysgythrwr

80 Stryd Fawr, Pwllheli 
(01758) 612 279

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

ER BOD hynny wedi ei nodi’n 
ddiolchgar sawl tro erbyn hyn ar 
bob llwyfan newyddion trwy’r 
byd i gyd fedrwn ni ddim peidio â 
chyfeirio a rhyfeddu at holl allu’r 
byd gwyddonol yn dod â’r brechlyn 
o fewn ein cyrraedd mewn cyfnod 
mor eithriadol o gyflym. Mae’r holl 
beth yn wyrthiol, deud y gwir. Yng 
nghanol holl ddychryn a phryder y 
don ddiweddaraf o’r Cofid i’n taro 
ymhob ardal mae ’na obaith newydd 
i bawb yn ystod y misoedd nesaf. 
Disgwyl ein tro yn wylaidd fydd raid.
 Wrth i ’ r  ysgol ion gau 
unwaith yn rhagor yn ystod y cyfnod 
peryglus hwn mae yna fwy o sôn 
eto am yr anghyfartaledd sydd yna 
rhwng grwpiau ac unigolion o blant 
a’i gilydd. Un mater sy’n amlygu 
hynny yw argaeledd offer technegol 
fel ffonau a chyfrifiaduron, neu yn 
hytrach y diffyg argaeledd i bawb. 
Er bod wynebu unrhyw argyfwng 
bob amser yn brawf ar wytnwch ein 
cyfundrefnau, ein gwir broblem ydi 
nid yn unig ddiffyg ewyllys go iawn 
i gryfhau ein cymunedau ond diffyg 
gweledigaeth a gallu gwleidyddol i 
drawsnewid y canfyddiadau amlwg 
hyn. Mae ‘lefelu i fyny’ yn gofyn am 
weithredu.
 Y pla neu beidio does yna 
ddim modd osgoi rhethreg Trump 
a’i ddilynwyr asgell dde. Mae’r gred 
mai ‘fi sy’n iawn’ a neb arall yn brawf 
o’r nerth rhyfeddol sydd yna mewn 
mudiad sydd â’i werthoedd sylfaenol 
yn llygredig ac yn amlwg o’r farn nad 
ydi democratiaeth yn haeddu’r enw y 
mae’n ei arddel. Dydi’r gallu i golli’n 
raslon a derbyn ddim ganddyn nhw. 
Tasg enfawr Joe Biden a Kamala 
Harris fydd ceisio cymod a rheswm 
ac arwain gwlad sydd angen dysgu 
o’r newydd am gyd-fyw a pharchu 
safbwyntiau gwahanol.
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Carwyn 
y Car Trydan

EFALLAI bod rhai ohonoch wedi sylwi ar y car lliwgar 
sydd wedi’i barcio ger adeilad Antur Aelhaearn yn 
ddiweddar. Carwyn y car trydan ydi hwn ac mi fydd yn 
Llanaelhaearn am flwyddyn.

Carwyn wrth ymyl yr Antur

 Cynhaliodd Antur Aelhaearn ymchwil ymysg pobl 
ifanc yr ardal yn ystod yr haf fel rhan o brosiect Byw a 
Bod a ariannwyd gan Menter Môn ac Arloesi Gwynedd. 
Penodwyd Cian Ireland a Tomos Williams, dau fachgen 
lleol, yn swyddogion Byw a Bod a buont yn brysur yn 
cynnal yr ymgynghoriad.
 Un o brif ganfyddiadau’r ymchwil oedd bod pobol 
yn teimlo nad yw hi’n hawdd teithio, yn arbennig o gofio 
bod trafnidiaeth gyhoeddus wedi dioddef gan doriadau a 
bod costau rhedeg car mor ddrud. Felly, fe benderfynodd 
senedd yr Antur wneud cais am y car trydan.
 Mae’n gar awtomatig sy’n eithaf hawdd i’w 
yrru, a gellir llenwi’r batri mewn 7 awr gyda thrydan yr 
adeilad fydd yn ddigon ar gyfer siwrna o 120 milltir heb 
orfod ailwefru. Glanheir Carwyn gyda sylwedd arbennig 
gan gwmni arbenigol er mwyn lladd y feirws am gyfnod 
o fis. Mae cyfarpar llnau yn y car hefyd. Hyd yma mae 
Carwyn wedi bod am ambell i dro, ac ar un achlysur bu 
yng Nghaerdydd!
 Os am ddefnyddio Carwyn mae posib i chi wneud 
hynny trwy yrru eich enw a’ch ebost i moelfrefawr@gmail.
com. Byddwch yn derbyn manylion ar gyfer cofrestru gyda 
Co-wheels ac fe anfonir goriad atoch drwy’r post. Cerdyn 
yw’r goriad arbennig yma ac mae posib i chi gadw’r goriad 
ar gyfer y siwrna nesaf.
 Bydd pawb ohonom yn gyrru car trydan neu 
hydrogen yn y dyfodol. Mae hwn yn gyfle gwych i chi gael 
mynd am dro ac ymarfer. Peidiwch â bod yn swil a rhowch 
gynnig arni!

DYSGU yoga, arbrofi hefo rysetiau, dysgu iaith, nofio, 
cerdded, beicio – mae llawer ohonom wedi bod yn rhoi tro 
ar weithgareddau newydd yn ystod cyfnod y pandemig ’ma, 
boed i lenwi amser neu i ddygymod hefo amgylchiadau 
dyrys.
 Gwau sydd wedi mynd â bryd Glenys Owen o 
Gricieth, a ddathlodd ei phen-blwydd yn 86 oed eleni. Mae 
gwau yn weithred eitha newydd iddi hi – dynes sydd wedi 
hen arfer, cyn hyn, mynd allan i chwarae golff ar bob cyfle 
posib.

‘’Nes i gychwyn gwau pabis coch i apêl Cricieth ar 
gyfer nodi 100 mlynedd ers y rhyfel’, meddai, ‘ond roedd 
y patrwm yn reit heriol i un fel fi oedd heb arfer gwau. 
Felly, penderfynais fynd ati i wau sgwariau amryliw ar 
gyfer creu blancedi.’
 Fe gychwynnodd efo chydig o sgwariau ar gyfer 
plancedi babis i’w rhannu i elusennau ond, ‘Pan ddaeth 
y pandemig a’r orfodaeth arnom i aros adra, roeddwn yn 
chwilio am rwbath i’m diddori. Aeth un sgwâr yn ddau, 
ac yn dri ac wedyn yn gant, ac yn ddau gant. Dwi’n credu 
rŵan fy mod wedi gwau ymhell dros dri chant o sgwariau. 
Ar ôl rhoi rhai i elusen mi ges y syniad o greu blanced i 
bob un o’m plant fy hun, fel y gallent fwynhau ffrwyth fy 
llafur am flynyddoedd i ddod. Rŵan mae gen i ddigon i 
greu tair planced ddwbwl fawr. Mae gwau wedi bod yn 
bleser pur i mi pob diwrnod ac wedi’m helpu i gadw corff 
ac enaid at ei gilydd ar gyfnod go anodd. Dyma fy ffordd 
i o ddygymod.’

Delyth Lloyd

Gyda chyfnod clo go hir o’n blaenau eto, beth fyddwch 
chi’n ei wneud i gadw’n brysur? Rhowch wybod! – Gol.

Gwau
yn bleser pur
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A DYMA NI yng nghanol tymor y 
gaeaf unwaith yn rhagor ac eisoes 
wedi cael blas o wyntoedd oer y 
gogledd a’r dwyrain. Daw sawl 
llinell gyfarwydd am oerni Ionawr 
i’r cof ac mi fedrwch eu dyfynnu’n 
rhwydd reit siwr. Ond mae’r Calan 
hefyd yn dod â dalen lân a chyfle 
newydd i’w ganlyn, a siawns na fydd 
cynnyrch y golofn yn ystod eleni 
yn fodd i’n helpu i edrych ymlaen a 
chynnig gobaith.
 ‘Gwrando ar gryno-ddisg 
Canu’r Pridd (i gofio Elfed Lewys) 
oedd yr ysgogiad y tro hwn’, meddai 
Brian Ifans. ‘Bu “Ble buest ti 
neithiwr” yn cael ei chanu gan Daniel 
Huws yn troi yn fy mhen am ddyddiau 
wedyn, ac yna cofiais am yr arferiad 
o anfon anrheg Nadolig mewn bocs 
sgidia i rai o blant llai ffodus ein byd 
a sut roedd hwnnw’n cymharu ag 
anrhegion plant eraill (mwy ffodus 
mewn un ystyr, efallai?).’
 Diolch am gynildeb gofalus 
a thyner y barodi hon ar y gân werin.

         Y BOCS SGIDIA

Be gest ti yn anrheg, 
Sion Tecwyn, Sea View?
Be gest ti yn anrheg, 
Sion Tecwyn, Sea View?
Dim byd ond beic newydd,
Un newydd sbon danlli, 
un braf, un braf,
Mae’n fflachio fel mellten, wir Dduw.

Be gest ti yn anrheg, 
Siân Elen, Bryn Hir?
Be gest ti yn anrheg, 
Siân Elen, Bryn Hir?

Dim byd ond Alecsia,
Alecsia y forwyn, 
am braf, am braf,
Mae’n ufudd, yr ora’n y tir.

Be gest ti yn anrheg, 
Maria fach dlos?
Be gest ti yn anrheg, 
Maria fach dlos?
Dim byd ond bocs sgidia
Yn llawn trugaredda – 
am braf, am braf,
Rwy’n lliwio fy llyfrau bob nos.

Be gest ti yn anrheg, 
fab annwyl dy fam?
Be gest ti yn anrheg, 
fab annwyl dy fam?
Dim byd ond brws dannedd,
A chap coch a melyn, 
am braf, am braf,
Rwy’n diolch na chefais i gam.
  Brian Ifans

 Dyma droi rwan at rigymau 
tanllyd Elwyn Thomas. Dydi o 
ddim yn brin o ddweud-ei-ddweud 
ar gychwyn y flwyddyn, a hynny’n 
goeglyd a dirmygus ddigon o’r 
hyn sy’n digwydd o’n cwmpas 
heb i ni bron sylwi arno. Mae o 
yna’n ddyddiol yn gwasgu arnom 
a’n herlid. Yndi, mae’r gerdd yn 
creu darlun go ddoniol o ‘rym’ yr 
Ymerodraeth Brydeinig ond mae 
hi hefyd yn ein rhybuddio faint o’r 
gloch ydi hi arnom ni. Mwynhewch 
y darlunio difyr a’r holl gyfeiriadaeth 
sydd yma.

IONAWR 2021 

Diolch i Boris, ac yn enw’r Iôr,
Mae Rule Britannia’n rheoli’r môr.

Mae Prydain yn Fawr yng ngrym ei 
                                       Sofraniaeth,
Duw gadwo’r Frenhines a’r 
                                       Ymerodraeth.

Llawenydd a llwyddiant i bob 
                                            Pendefig,
Llywodraeth ddi-lwgr a Theyrnas 
                                              Unedig.

Ac yn anad unpeth arall, dylit
Ymfalchïo yng ngorchest Brexit.

Chwifiwch yr Undeb yn dalog a balch,
Penliniwch o’i flaen mewn dyledus 
                                                 barch.

Anwybyddwch yr anhrefn, yr 
                              amheuon a’r braw
Meddai Tŷ’r Anghyffredin yn 
                                    Llundain draw.

Tally Ho, ar garlam fe heidia’r helwyr,
I’n hymlid hyd eithaf ein gofid a’n gwewyr.
  Elwyn Thomas

 A dyma gerdd ddisgrifiadol 
ei naws i gloi’r golofn y tro hwn. Does 
gen i ddim cof am dderbyn cerdd 
gan Elwyn Jones, Caera, Llannor o’r 
blaen (falle mod i’n methu cofiwch) 
ond diolch amdani. Mae Elwyn nid 
yn unig yn darlunio ei wrthrych ond 
yn dweud hefyd am ei werth, ei natur 
a’i naws. Mwynhewch y tlysni.

Y FFYNNON

Oes gan natur yn ei stôr
Rywbeth symlach, mwy di-stŵr
Na’r twll dirodres yn y brwyn,
Y ffynnon gudd yn llawn o ddŵr?

Nid oes cyffro yn ei dyfroedd,
Na distaw drai yr aml don,
Dim un smic dros gerrig gleision;
Perffaith hedd sydd o gylch hon.

Nid oes dafn yn disgyn drosodd
I greu pistyll dan ei throed,
Ni ddaw’r wennol i fusnesu,
Ni fu pysgod ynddi rioed.

Nid oes pinnau ar ei gwaelod
Nac arian mân i ambell sant,
Dim gwelliant gwyrthiol i glefydau
Yn y dyfnder swil a’r pant.

Cyffredin yw ei chynnyrch
Heb unrhyw flas na lliw,
Ond torrwyd syched llawer un
Gan rin ei dyfroedd byw.
         Elwyn Jones

Diolch i’r beirdd am eu cerddi. 
Anfonwch eich cyfraniadau i’r golofn 
at Dewi R. Jones, Llys Gwyn, Muriau, 
Cricieth neu trwy gyfrwng ebost: 
dewirjones57@outlook.com
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Y sawl a fu a þyr...

Tom Parry 
a’i Gwmni 

 
80 Stryd Fawr, Porthmadog 

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

Prosiect 
Cae Crwn

MAE Cyngor Tref Cricieth yn falch 
iawn o fod wedi derbyn grant o 
£20,800 gan Gronfa Treftadaeth y 
Loteri Genedlaethol yng Nghymru 
ar gyfer sefydlu rhandir cymunedol 
a gardd bilipala yng Nghricieth. 
Bydd y prosiect cymunedol yn 
gweithio gydag Ysgol Treferthyr a 
gwasanaethau ieuenctid i ddatblygu’r 
prosiect, ac i annog plant a phobl 
ifanc i werthfawrogi natur, bywyd 
gwyllt a dysgu am yr amgylchedd a 
phlanhigion bwytadwy. Bydd yn adfer 
treftadaeth ganrifoedd oed ar dir a 
elwir yn Cae Crwn ar Fap y Degwm 
1838.
 Gobeithir y bydd yn annog 
pobl i gysylltu â’i gilydd, dysgu 
termau, ffeithiau a gwybodaeth am 
blanhigion yn Gymraeg a Saesneg, 
ac yn hybu iechyd a lles cadarnhaol 
trwy gael pobl allan i’r awyr agored i 
wneud ymarfer corff, cymdeithasu a 
chael hwyl. 

Edrychwn ymlaen at weld 
beth fydd yn deillio o hyn yn y 
dyfodol.

‘Y SAWL A FU a ŵyr y fan’ meddai’r hen air, ac er na fu Llion Dwyryd Hughes, 
Mynachdy Bach, Sardis gynt yn derbyn triniaeth ei hun yn Ward Alaw Ysbyty 
Gwynedd mae’n gwybod cystal â neb am y gwaith arwrol a wneir yno er budd 
dioddefwyr cancr. Bu amryw o deulu agos Llion, gan gynnwys ei wraig Nia, yn 
derbyn triniaeth yno a dyna pam y penderfynodd Llion, sy’n brifathro ar Ysgol 
yr Eifl, Trefor y byddai’n hoffi dangos ei werthfawrogiad mewn ffordd ymarferol.

 Ac yntau’n un sy’n ymddiddori mewn cadw’n ffit, rhedeg marathon oedd 
y syniad ddaeth i’w feddwl gyntaf gan ei fod wedi llwyddo i gadw at yr adduned 
a wnaeth i redeg bob dydd ers dwy flynedd bellach. Oherwydd cyfyngiadau’r 
Cofid sylweddolai y byddai’n rhaid cadw’n weddol lleol felly penderfynodd y 
byddai’n rhedeg o’i gartref yn 79 Maes Gerddi, Porthmadog yr holl ffordd i ddrws 
Ward Alaw yn Ysbyty Gwynedd, gan obeithio drwy nawdd teulu a ffrindiau y 
byddai’n llwyddo i godi oddeutu mil o bunnau ar gyfer y ward.
 Bu’n rhedeg fymryn ymhellach nag arfer gydol mis Rhagfyr ac mae’n 
debyg iddo basio llawer ohonom ar ei deithiau ar hyd lonydd cefn Eifionydd. 
Tra oedd Llion yn ymarfer un diwrnod roedd Nia ei wraig wedi dod i’w gyfarfod 
yng nghyffiniau Llecheiddior efo banana a diod o ddŵr. Cipiodd Llion y pecyn 
heb arafu nes y clywodd Nia’n gweiddi o bell ac yn arwyddo arno i ddod yn 
ôl. Roedd hi wedi diffodd peiriant y car am ychydig i aros nes byddai o wedi 
cyrraedd, a phan geisiodd ei aildanio ddigwyddodd dim! Trwy drugaredd rhedodd 
Llion yn ei ôl, cael y car i gychwyn ac wedyn dal i redeg tuag adref!
 Ar fore oer 28 Rhagfyr a hithau heb wawrio’n iawn dyma gychwyn tua 
Bangor. Llwyddodd yn rhyfeddol, ac fel y gwelwch o’r llun doedd o’n edrych 
fawr gwaeth wedi cwblhau’r daith. Bu cefnogaeth ffrindiau a ddaeth i’w annog 
ymlaen ar hyd y daith yn werthfawr iawn, meddai. Roedd teuluoedd ambell i 
fferm ar y ffordd wedi dod i ben y lôn am eu bod yn gwybod y byddai’n pasio 
ac roedd hynny’n werth chweil.
 Pan oedd y rhifyn hwn o’r Ffynnon yn mynd i’r wasg roedd Llion wedi 
llwyddo i gasglu mwy na mil o bunnau. Roedd arian yn dod o bobman, meddai. 
Canpunt yn cael ei roi trwy’r drws a hynny’n ddienw, amlenni’n cyrraedd efo 
cardiau yn ei longyfarch ac arian ymhob un ohonynt. Anhygoel ond hefyd yn 
weithredoedd sy’n dangos yn glir y gwerthfawrogiad a deimlir gan rai sy’n 
gwybod am waith yr uned arbennig hon. Erbyn hyn mae’r gronfa wedi pasio 
£8,400 o bunnau.
 Dymuna Llion ddiolch o galon i bawb am y gefnogaeth anhygoel a 
gafodd. Llongyfarchiadau i ti Llion, a diolch yn fawr.

Os teimlwch yr hoffech gyfrannu at yr achos tydi hi ddim yn rhy hwyr, a gellir 
gwneud hynny trwy gysylltu’n uniongyrchol â Llion neu trwy fynd i wefan 
JustGiving. Braf fyddai cyrraedd £10,000, yntê? – Gol.

Llion efo rhai o staff Ward Alaw
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Gwasanaeth Trin Traed 
Yn eich cartef 

Richard Thomas SrCh. 
Ffôn: (01758) 612 384  

ar ôl 5 o’r gloch 

CYFRIFON 
TRETH AR WERTH 

PAYE 
TRETH INCWM PERSONOL A BUSNES 
CYNGOR I DDATBLYGU BUSNESION 

(01758) 701 755  •  (07977) 910 925 
help@jtudor.co.uk 

John Vaughan Tudor FCCA 
3 Kingshead, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DR 
Archwilydd wedi ei gofrestru gan 
Gorff Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig 

JOHN TUDOR
Cyfrifydd Siartredig Ardystiedig

Pen Draw, Minffordd, 
Penrhyndeudraeth LL48 6EH 

caron89@btinternet.com 

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

Gwasanaethau, Gosod ac 
Atgyweirio Nwy – Olew – LPG

Caron Jones
Plymio a Gwresogi

Therapydd Harddwch 
Cricieth 

 
Am apwyntiad cysylltwch 
â Nan ar (07729) 291 930 

ToNIC.

Nantcyll Uchaf 
Pantglas, Garndolbenmaen LL51 9DJ 

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

Safle MOT 
Trwsio a gwasanaethu motobeics o bob math 

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

DYMA FO, mis yr addunedau, a phan ddaw penwythnos olaf Ionawr beth am 
addunedu i fod yn rhan o benwythnos Adar yr Ardd? Hwn ydi’r arolwg adar 
mwyaf o’i fath yn y byd ac mae’r gymdeithas gwarchod adar, yr RSPB, yn 
ein hannog ni i gyd i gymryd rhan. Cafwyd ymateb gan hanner miliwn o bobl 
ledled Prydain y llynedd gyda 24,000 yn cyfrannu o Gymru. Cais yr RSPB ydi 
ar inni dreulio awr yn yr ardd neu’r parc rhwng dydd Gwener y 29ain a dydd 
Sul yr 31ain, a chofnodi faint o adar cyffredin welwn ni. Mae’r gymdeithas wedi 
cyhoeddi pamffled o luniau adar i hwyluso’r gwaith, gyda blychau i gofnodi’r 
niferoedd o bob rhywogaeth.

Aderyn y to yn cadw llygad

 Cafodd yr arolwg cyntaf ei gynnal yn 1979 pan gofnodwyd cyfartaledd 
o ddeg aderyn y to ym mhob gardd, rhif oedd bron iawn wedi haneru erbyn 
y llynedd. Wedi dweud hynny mae niferoedd poblogaethau adar y to yng 
Nghymru yn uwch na’r cyfartaledd Prydeinig. Aderyn y to oedd y mwyaf 
niferus yng Nghymru’r llynedd, gyda’r titw tomos las yn ail a’r ddrudwen yn 
drydydd. Tybed sut bydd pethau leni? Bydd canlyniad yr arolwg yn cael ei 
gyhoeddi ym mis Mawrth.
 Mae’r arolwg yn cydnabod pwysigrwydd gerddi i gadwraeth adar 
ac mae cwmni adar yn yr ardd yn beth hynod o bleserus. Yn ogystal â rhoi 
cnau a pheli saim allan iddynt beth am addunedu i dyfu pantri bwytadwy o 
lwyni a choed llawn aeron a ffrwythau? Mae’r Cotoneaster a’r llosgddraenen, 
Pyracantha yn storfa wych o aeron tra bod afalau surion bach a cheiriosen 
yr adar, Prunus padus yn drwm o ffrwythau maethlon. Plannwch gribau’r 
pannwr, Dipsacus sylvestris ac fe ddaw’r nico a’r ji-binc i ddarnio’r pennau 
hadau. Efo’r gymysgedd yma o fwyd ar y bwrdd a bwyd yn y gwrychoedd mi 
gewch chithau oriau o bleser yng nghwmni adar yr ardd. Os hoffech ragor o 
wybodaeth am benwythnos Adar yr Ardd ewch i wefan yr RSPB a hwyl i chi 
ar y cofnodi.
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STRAIN A’I GWMNI 

C Y F R E I T H W Y R

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

Gwaith teulu • Achosion sifil neu iawndal • Trosedd

Ateb Rhagfyr

Anodd

D. G. PRITCHARD 
Peintiwr ac Addurnwr 

Prisiau cystadleuol 
 

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

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

Derbyniwyd deg o atebion cywir 
i’r gystadleuaeth Sudoku Nadolig, 
a dau ateb gyda gwall neu ddau. 
Rob Jones, Cae Sarn, Y Groeslon 
enillodd y wobr. Llongyfarchiadau 
hefyd i Elizabeth Rowlands, Prenteg; 
Tom Roberts, Rhosmeirch; Gwyn 
Pritchard, Pwllheli; Sian Povey, 
Cricieth; Beryl Jones, Nebo; Mair 
Roberts, Y Ffôr; Dic Parry, Gwindy; 
Mr D. O. Williams, Penygroes a 
Kathleen Owen, Golan.

Sudoku: Ateb Nadolig

YR UN hen drefn! Deffro. Codi. 
Panad. Brecwast. Darllan papur. 
Taclo’r croesair. Cinio. Newyddion. 
Mynd am dro. Pendwmp. Panad. 
Gwylio Midsommer Murders ar 
ITV3. Swper. Teledu. Newyddion 
wedi eu haildwmo a thipyn o rwtj. 
Gwely. Darllen. Radio. Cysgu tan 
bora, a dilyn yr un hen drefn unwaith 
eto!

 Mae’r hysbysebion ar ITV3 
wedi eu targedu ar gyfer cynulleidfa 
arbennig – y rhai mewn oed â chalon 

feddal sy’n gwylio yn y pnawn. 
Wnewch chi fabwysiadu anifail sy 
wedi ei amddifadu neu sy’n prinhau? 
Dim ond £2 neu £3 y mis. Taswn i’n 
ymateb i bob un mi fydda’r ardd gefn 
’cw’n llawn o gŵn a chathod a mulod 
heb sôn am eirth a theigrod a llewod. 
(Fydda ’na ddim lle i’r eliffant a’r 
gorila, bechod.) A meddyliwch, 
tae’r fyddin neu’r llynges yn dilyn 
yr un trywydd byddai’n rhaid i mi 
wneud lle i danc a llong danfor yn 
ogystal! Ond does dim peryg i hynny 
ddigwydd nagoes? Tydio’n biti bod 
sawl cymdeithas sy’n gwneud gwaith 
mor glodwiw yn gorfod dibynnu ar 
ein parodrwydd ni i’w cefnogi tra 
rydan ni, trwy’n trethi, yn gorfod 
cefnogi pethau nad ydym yn llwyr 
gytuno â nhw bob amser.
 Blwyddyn Newydd Dda i 
bawb a daliwch ati i chwilio am yr 
haul prin hwnnw sydd i fod ar grib 
pob bryn erbyn hyn. Fe newidith y 
drefn wedyn ... gobeithio!

I.B.

Myfyrdod Wmffra Huws
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Pastai Cyw Iâr a Selsig

8 Y FFYNNON Ionawr 2021

DWI wrth fy modd hefo unrhyw beth 
sydd wedi’i goginio mewn crwst ac 
felly fydd hi ddim yn hir cyn i mi roi 
tro ar ein rysáit y mis yma gan Llinos 
Dobson.
 Rysáit sy’n defnyddio cyw iâr 
ydio, ond os oes ganddoch chi dwrci 
dros ben ar ôl y Dolig yn llechu mewn 
cornel o’r rhewgell mae’n gweithio 
llawn cystal hefo hwnnw hefyd.

Cynhwysion
1 pecyn ‘puff pastry’ parod
300g cig selsig o safon da
2 frest cyw iâr wedi’u sleisio (gellir 
defnyddio cig wedi’i goginio’n barod 
hefyd)

Ar gyfer y stwffin:
1 nionyn wedi’i dorri’n fân
1 llwy fwrdd saets, persli, teim ffres 
(neu sych)
80g briwsion bara
1 wy
50g menyn 
Pinsied o bupur a halen

Dull
I wneud y stwffin ffriwch y nionyn 
yn y menyn a’i gymysgu mewn i’r 
briwsion bara a’r saets, persli, teim, 
pupur a halen a thynnu’r cwbl at ei 
gilydd gydag wy wedi’i guro. Nid yw 
Llinos yn cadw’n gaeth at y rysáit hwn 
a gellwch arbrofi fel y mynnoch, ond 
mae’n bwysig nad ydio’n rhy sych 
felly fe fydd yn ychwanegu dau wy 
ato weithiau.
 Rhowliwch y crwst allan i 
leinio tun cacen 9”. Gosodwch haenau 
o selsig a chyw iâr ar ben ei gilydd, a 
rhoi’r stwffin yn haenen yn y canol 
(gweler y llun). Gorffennwch trwy 
orchuddio’r cwbl hefo haenen arall 
o’r crwst. Irwch y crwst hefo wy i gael 
sglein da arno pan fydd wedi coginio. 
 Coginiwch mewn popty 
190˚C/375˚F/Nwy marc 5 am 20 
munud gan ostwng y gwres i 160˚C am 
20 munud arall. Mae’r pastai yma’n 
flasus yn boeth hefo llysiau neu’n oer 
hefo salad. Mwynhewch.

DIOLCH YN FAWR i bawb a 
fentrodd ‘grwydro’ Eifionydd i 
ddod o hyd i’r Nadolig. Dach chi 
gyd yn nabod eich milltir sgwâr yn 
dda gan fod pob ymgais yn gywir 
tro ’ma. Llongyfarchiadau ichi i 
gyd.
 
Enwau Eifion a Margaret, 
Brychyni ddaeth allan o’r het 
gynta felly nhw sy’n ennill y wobr 
hael o £20. Llongyfarchiadau 
mawr i chi.
 

Dyma’r atebion cywir:

1. Mainc wrth y capel yn Abererch
2. Mynedfa Mynwent Bethel
3. Canolfan Gymdeithasol Golan
4. Ffenest Siop yr Eryr Aur, Cricieth
5. Y bont tuag at Dŵr Bryncir, 
Cwm Pennant
6. Ciosg ger Ynys y Pandy, 
Cwmystradllyn
7. Cefn Capel Uchaf, Chwilog
8. Diffib ar wal Ysgol 
Garndolbenmaen
9. Mart Bryncir
10. Antur Aelhaearn, Llanaelhaearn
11. Eglwys Llangybi
12. Giât Tŷ Newydd, Llanystumdwy
13. Giât ar Lôn Eifion, Pantglas
14. Canolfan Hafod Hedd, Y Ffôr
15. Y ffordd tuag at Pencaenewydd 
ar ôl pasio Glasfryn
16. Capel Penmorfa
17. Adwy Ystumllyn, Pentrefelin
18. Eglwys Treflys
19.  Y ffordd rhwng Fferm 
Llwyndyrus a’r pentref
20. Safle bws Maes Eifion, Rhoslan
21. Camfa Rhosfawr
22. Adwy Ynys Graianog, Ynys

 Tan flwyddyn nesa…

Atebion ‘Lle mae’r 
Dolig eleni?’



9Y FFYNNON Ionawr 2021

Elisabeth Peate
1. Cefais fy ngeni a’m magu yn:  
Fy ngeni yn Nhŷ Capel Bethel, 
Golan a’m magu ym Mrynweirglodd, 
Cwmystradllyn

2. Rwy’n byw yn awr yn: 
Hafod Wen, Golan

3. Fy swydd yw: 
Wedi ymddeol o fod yn athrawes 
gynradd

4. Pa swydd ar wahân i’ch swydd 
bresennol a fyddech chi yn hoffi 
wneud? 
Buaswn wedi mwynhau cael bod yn 
wniadwraig broffesiynol

5. Person Sioe neu Eisteddfod? 
Eisteddfod yn bennaf ond yn mwynhau 
ymweld â’r Sioe o dro i dro

6. Beth yw eich car presennol? 
VW Passat

7. Pa gar hoffech chi gael? 
Ddim yn poeni llawer am y math ond 
ei fod yn mynd â fi ar fy siwrne’n 
ddiogel ac yn ddidrafferth

8. Pa raglenni y byddwch yn 
gwrando fwyaf arnynt ar Radio 
Cymru? 
Aled Hughes, Sian Cothi a Tudur 
Owen

9. Pa raglenni y byddwch yn eu 
gwylio fwyaf ar S4C? 
Prynhawn Da, Heno a Priodas/
Prosiect Pum Mil

10. Pa beth fydd yn gwneud i’ch 
gwaed ferwi? 
Yn y cyfnod yma, y bobl sydd ddim 
yn dilyn canllawiau Llywodraeth 
Cymru i’n harbed ni rhag Cofid-19

11. Pa anifeiliaid anwes sydd yn 
byw yn eich tŷ chi? 
Dim un

12. Pe buasech yn ennill pryd o 
fwyd i dri mewn gwesty moethus 5 
seren pa ddau berson arall fuasai’n 
cael y fraint o’ch cwmni? 
Y ddau feirniad, Esme Young a 
Patrick Grant o’r rhaglen deledu 
Sewing Bee

13. Sut fyddwch yn ymlacio? 
Wrth fy modd yn gwnïo mewn 
amrywiol ffyrdd neu ymgolli mewn 
nofel dda

14. Pa un yw eich hoff siwrnai? 
Mwynhau’r olygfa ar y daith ar hyd 
arfordir Meirionnydd tuag at y Bermo

15. Pa berson ydych yn ei edmygu?  
Terry Waite – cofio ei araith fawr 
ddiwrnod ei ryddhau ac wedi cael y 
fraint o gyfarfod y dyn arbennig yma

16. Beth yw eich hoff anifail? 
Dim un neilltuol

17. Ar daith hir yn y car pa CDs 
fyddwch yn gwrando arnynt? 
Gwrando ar Radio Cymru yn bennaf

18. Sut y byddech yn hoffi cael eich 
cofio? 

Fel person dibynadwy a geisiodd 
wneud ei gorau i wneud rhywfaint 
o dda i helpu’r teulu, y gymuned a’r 
plant fu dan fy ngofal

19. Beth sy’n eich digalonni? 
Gwrando ar y newyddion y dyddiau 
yma

20. Pa amser o’r dydd sydd orau 
gennych? 
Y bore – cyfle newydd eto 

21. Pryd ac yn lle y buoch hapusaf?  
Yn ddigon hapus a bodlon adra rwan 
yn cael mwy o amser i wnïo ar ôl 
ymddeol

22. Gyda phwy y buasech yn hoffi 
treulio penwythnos?  
Y teulu

23 .  Beth  yw e ich  syniad  o 
hapusrwydd perffaith? 
Cael byw mewn byd iach a heddychlon

24. Petai’n rhaid i chi adael Cymru 
pa wlad arall fyddai eich dewis a 
pham?  
Norwy. Wedi hoffi’r wlad ar ôl bod 
yno ar wyliau
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Mr A J Eaglen, Uned 10, Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT 
(01758) 614 200 neu (07881) 922 938  
www.spicknspan-services.com 
@ spicknspan_services@yahoo.co.uk 

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

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

‘Pressure Washer’

Ar gerdyn o’r Rhyl                                       
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O’R DWSINAU o gardiau cyfarch a 
ddaeth acw dros y Dolig a’r flwyddyn 
newydd fe fu i’r un oddi wrth Gwynfor 
lwyddo’n arbennig i gydio ynof.
 Un o’m hen gyfeillion bore oes, 
dyna Gwynfor. Bachgen tal – a thenau 
bryd hynny – gôl-geidwad medrus tîm 
pêl-droed y pentre gynt a’i arbediadau 
chwimwth rhwng y pyst ar brydiau yn 
ymylu ar y gwyrthiol yn ein golwg! 
Arlunydd addawol dros ben yn ogystal, 
ac onid ar ddilyn trywydd y dalent 
ddigamsyniol honno y rhoesai ei fryd 
oni bai fod amgylchiadau difreintiedig 
y cyfnod wedi ei rwystro.
 Ar ddiwedd ei dymor yn yr 
Ysgol Uwchradd gorfu iddo listio 
yn y Fyddin i gyflawni’r hyn a elwid 
yn ewphimistaidd fel ‘Gwasanaeth 
Cenedlaethol’, ac yn dilyn hynny wedyn 
ymunodd â rhengoedd Heddlu Gogledd 
Cymru, fel heddwas i gychwyn cyn iddo 
ddringo i fod yn dditectif yn gwasanaethu 
yn ardaloedd Conwy, Rhyl a Phrestatyn.
 Ac yntau wedi ymddeol bellach 
ac wedi cartrefu yn y Rhyl fe ddeil er 
hynny i gadw cysylltiad â rhai o hen 
gyfeillion ei henfro. Yn wir mae sawl 
enghraifft o’i ddawn i’w gweld gennym 
o gwmpas y tŷ yma. Nid syndod felly yr 
edrychir ymlaen yn eiddgar ar ddiwedd 
blwyddyn at weld y postmon yn cyrraedd 
efo’i ymdrech ddiweddara, cerdyn o’i 
waith ei hun nad oes modd gweld un 
tebyg iddo mewn unrhyw fan arall.

 Nid i daith Gwynfor drwy 
fywyd, o bell ffordd, fod yn un gwbl 
rwydd a heb ei chysgodion. Dechrau 
gofidiau iddo fu colli ei ferch-yng-
nghyfraith nad oedd ond braidd 
bymtheg ar hugain oed gan adael dwy 
eneth fach, y naill yn saith a’r llall ddim 
ond pump, dwy wyres annwyl iddo, 
yn amddifad o’u mam. Y brofedigaeth 
nesa ddaeth i’w ran fu colli ei wraig 
gan ei adael wedyn, yn wrol ac yn gwbl 
ddirwgnach, i ofalu’n dyner ddydd a 
nos am James, ei fab oedd yn gwbl 
anabl. Collwyd James yntau dro’n ôl a 
bu honno yn arbennig yn groes anodd 
iawn i’w dwyn.
 Erbyn hyn mae Gwynfor 
y n t a u ’ n  f r e g u s  e i  i e c h y d  a c 
adlewyrchiad o wacter, o anobaith ac o 
lymder ei fywyd ar ôl colli anwyliaid a 
geir yn y llun ar y cerdyn a ddaeth oddi 
wrtho eleni. O’i agor wedyn gwelwyd 
mai dim ond ychydig eiriau y tro hwn 
oedd wedi’u sgriblo ganddo:
Dim wedi bod yn dda yn ddiweddar.

Hiraeth mawr am James
Gwynfor

 Bûm yn syllu’n hir ar yr olygfa 
lom a di-liw yr oedd wedi’i llunio a 
daeth geiriau Christina Rossetti yng 
nghyfieithiad Simon B. Jones i’r cof. 
Mae’n ‘ganol gaeaf noethlwm’ ynddo, 
popeth ar ‘drugaredd rhewynt oer’ 
gyda ‘phob ffridd a ffrwd mewn cloeon 
llonydd’ dan ryw loer. Tair coeden gwbl 
foel wedi eu hen blygu gan stormydd y 
gorffennol yn sefyll yn sigledig odiaeth 
ar lan llyn rywle tra bod un arall eisoes 
wedi cwympo iddo nes bod ei hanner 
wedi ei sugno o’r golwg dan y dŵr. 
Dau aderyn yn gwibio heibio am eu 
hoedl, a’r ffurfafen uwchben yn dywyll 
a bygythiol ac eithrio y rhimyn lleia a 
chyda’r gwana o oleuni a ymdrechai 
heb odid fawr o lwyddiant i ymdreiddio 
ar orwel pell. Darlun o anghyfanedd-
dra ac o enbydrwydd.
 Y cyfan fel yr awgrymwyd yn 
cyfleu nid yn unig deimladau Gwynfor, 
ond diau rhai sawl ‘Gwynfor’ tebyg 
y cawsant hwythau eu plygu gan 
stormydd cyffelyb y dyddiau dreng 

hyn.
 Ond bellach, a ninnau ar 
gychwyn blwyddyn arall yn ein hanes, 
dichon nad oes undim y gall unrhyw 
un ohonom ei wneud namyn dyheu 
am weld rhimyn o oleuni tebyg i’r un a 
ymlafniai yn llesg obeithiol i ymwthio 
i’r golwg yn y llun hwnnw ddaeth o 
Rhyl, a’i fod yn torri drwodd i ffurfafen 
ein bywydau ninnau un ac oll yn y man. 
Rhodder bob amser le i’r gobaith sydd 
yn ôl y bardd hwnnw gynt yn ffrydio’n 
dragwyddol yn y fron ddynol. 
 Yr un pryd fe’m caf yn f’atgoffa 
fy hun o’r wireb a welais wedi’i thorri 
ar hen blât pridd rywle un tro – bod i 
fywyd ei gysgodion ond mai’r heulwen 
wastad sy’n gyfrifol am eu creu.

William Owen 

CYNLLUNWYR GWALLT 
 
 

44 Stryd Fawr  
Cricieth 
(01766) 522 217

IGAM OGAM

Arbenigo mewn torri, lliwio a phermio

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

TAFARN Y PRINS 
CRICIETH 

 
(01766) 522 556 

Bwyd da ar gael 
 

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



11Y FFYNNON Ionawr 2021

Cân Cofid

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

• Bwydydd Anifeiliaid, 
bagiau mawr a bach 

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

W. H. Evans 
Melin Llecheiddior, Bryncir 

Ffôn/Ffacs: (01766) 530 635 
Masnachwyr Amaethyddol

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

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

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

Cwmni

Cyf.

TARIAN

Gerry and the Pacemakers

OEDDACH CHI YNO? Neuadd 
Goffa Cricieth, 5 Gorffennaf 1963. 
Gerry and the Pacemakers, Billy J. 
Kramer a Dino and the Wildfires o’r 
Port. 7/6c oedd pris y tocyn, a’r elw i 
Gronfa Ymchwil Canser. Ar ôl clywed 
trefniant Dino y dechreuodd Gerry 
ganu ‘You’ll never walk alone’ a’i 
gwneud yn fwy na llwyddiant. Fe’i 
gwnaeth yn emyn. Nid yn emyn i 
gynulleidfa a chymanfa ond i’r rhai y 
byddai iaith yr hen emynau a chrefydd 
a chapel yn ddiystyr iddynt.
 Bu farw’r annwyl Gerry ar 
3 Ionawr eleni yn 71 oed. Ond nid 
yw ‘You’ll never walk alone’ wedi 
bod ymysg y deg uchaf o ganeuon 
poblogaidd mewn cynhebryngau ers 
degawd a mwy. Y rhai poblogaidd 
bellach yw caneuon fel ‘Over the 
Rainbow’, ‘My way’, ’You raise me 
up’. Yr un caneuon sy’n boblogaidd yn 
Nghymru hefyd yn ogystal â ‘Harbwr 
Diogel’ ac ‘Anfonaf Angel’. Doedd 
dim un emyn gyda llaw yn rhestr 
Cymru Mai 2019. A ddaw cân Dino 
a Gerry yn ôl tybed? Wedi misoedd 
o gynhebryngau teuluol (87,000 ym 
Mhrydain ar 12 Ionawr) mae grym 
yng ngwreiddiau’r gân i’w gwneud 
yn emyn eto.
 Mae’r gwreiddiau tua diwedd 
yr Ail Ryfel Byd pan oedd Iddewon o 

Bwdapest yn croesi i America i ddianc 
rhag Hitler. Un ohonynt oedd Ferenc 
Molnár 61 oed a ysgrifennodd nofel 
o’r enw Liliom a addaswyd yn Sioe 
Gerdd – Carousel – gan Rodgers a 
Hammerstein yn 1945. Mae’n stori 
rhy gymhleth i’w chrynhoi mewn 
erthygl fer. Mae Billy Bigelow yn 
droseddwr. Roedd yn curo ei wraig 
pan oedd hi’n feichiog, ond ar ganol 
gweithred o ddwyn mae’n cael ei 
ladd wrth syrthio ar ei gyllell ei hun. 
Mae’n mynd i burdan ac yn hawlio 
cael gair gyda’r ‘Highest Judge of all’ 
yn y nefoedd. Mae angen am gariad 
a maddeuant rhwng y tad, y fam a’r 
ferch sy’n dioddef o iselder. Y tad 
sy’n canu’r gân ‘When you walk...’ 
i’w ferch o’r nefoedd ac yn raddol 
mae hithau’n ymuno. Mae pawb yn 
ei chanu eto ar y diwedd, ‘Walk on, 
walk on, with hope in your heart, and 
you’ll never walk alone’. Mae’r gân o 
obaith yn troi’n emyn sy’n codi ac yn 
calonogi bywydau brau. Ond nid cân 
‘diweddglo hapus’ ydyw. Does dim 
byd yn sentimental ynddi.
 Daeth yn gân boblogaidd i’r 
miloedd ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. 
Dyna ei dylanwad cyntaf. Nid oes 
angen adrodd y stori fel y daeth yn 
anthem i Lerpwl, yna i Glasgow ac 
yna un o dimoedd mwyaf yr Almaen. 
Ond beth am yr 13,000 yn ei chanu yn 

eu galar tu allan a thu mewn i Eglwys 
Gadeiriol Gatholig Lerpwl wedi 
Hillsborough ar ôl colli 96 o deulu’r 
Kop? Beth am 60,000 yn ei chanu ym 
Mharc Celtic cyn gêm gyntaf Lerpwl 
wedi’r drychineb? Roedd yn fwy na 
chân.
 Irving Berlin y cerddor 
ddywedodd, ‘Daeth hon yn drydedd 
salm ar hugain i oes na ŵyr y Beibl’. 
Nid cymylau’r Cofid yw’r amser gorau 
i drafod a cheisio ateb cwestiynau nad 
oes ateb iddynt. Ond mae’n amser 
i wrando, neu ganu, a chofio bod 
gwreiddau’r gân ymhell cyn cyngerdd 
Dino a Gerry yng Nghricieth a’r Ail 
Ryfel Byd. Mae’r geiriau ‘Oherwydd 
yr wyt Ti gyda mi’ (Salm 23.4) yn 
gytgan gobaith drwy’r Beibl. Ac 
o 2020 i 2021 roedd ‘A gelwir ef, 
Immanuel, sef Duw gyda ni’ (Mathew 
1.23) yn mynd â ni’n ôl i’r gobaith 
sydd yn y gân – i bawb.

Belio a Lapio Byrnau Mawr  
Rotospeicio gyda Thractor a 
Pheiriant Torri Gwrychoedd
Cysylltwch ag 

Erfyl Lloyd 
CASTELLCOED  
CHWILOG

Ffôn:  
(01766) 810 396 
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Chwalu Calch a Llwch 
Profi Pridd di-dâl  •  Torri Silwair a Phorfa 
Cyflenwyr Tywod, Grafael a Cherrig Traenio 
Y Tŷ Gwyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6AY 
(01758) 720 246 neu 720 333 

E. F. & E. O. WILLIAMS a’u meibion 
Ymgymerwr Amaethyddol a Chario
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DYMA ATEBION y ‘Pos Nadolig’ 
yn rhifyn mis Rhagfyr 2020: 1 
Cerdyn Nadolig 2 Nadolig Llawen 
3 Cinio Nadolig 4 Nadolig Gwyn 5 
Anrheg Nadolig 6 Parti Nadolig 7 
Nadolig Cyntaf 8 Pwdin Nadolig 9 
Coeden Nadolig 10 Carol Nadolig

O’r diwedd dyma flwyddyn newydd 
wedi gwawrio, ac yn dilyn hunllef 
y llynedd ceir llawer cyfarchiad 
‘Blwyddyn Newydd Well’ yn 
ogystal â’r arferol ‘Blwyddyn 
Newydd Dda’. Gobeithio’n wir. 
Mae mis Ionawr yn dod â rhyw 
obaith newydd sbon i ni, a hyder a 
disgwyliadau am amser a phethau 
gwell i ddod. Mae’r pos y tro yma 
yn ddeg o bethau a gysylltir â mis 
Ionawr.

***Gair o Eglurhad ***
Er lles a thegwch â phawb yn yr 
amser dyrys yma gofynnir i chi’n 
garedig i beidio ag anfon atebion fel 
arfer mewn ebost na thrwy’r post. 
Diolch am eich cydweithrediad. 
Cynhwysir y pos uchod yn unig 
er mwyn i chi gael rhywbeth i’ch 
diddori mewn cyfnod mor ddiflas! 
Cewch yr atebion yn rhifyn y 
mis nesaf. Hysbyswn chi pan 
fyddwn yn ailafael o ddifri yn y 
gystadleuaeth unwaith eto.

Pos Ionawr
1.   DAWNS  NEST  Y  WÊN  (6,7)

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _

2.   YN  DDELW  Y  BYDDWN  (7,5)
_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _

3.   YN  UGAIN  CLAP  (4,7)
_ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _

4.   DACW  DDERYN  NEL  (7,5)
_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _

5.   EGNI  LANC  (8)
_ _ _ _ _ _ _ _

6.   CLADDA  DYN  (3,5)
_ _ _    _ _ _ _ _

7.   SWLLT  O  YNYS  (3,6)
_ _ _    _ _ _ _ _ _

8.   UN  A  DUEDDA  (8)
_ _ _ _ _ _ _ _

9.   CYMAINT  S.F.  (3,6)
_ _ _    _ _ _ _ _ _

10.   I  DY  DARDDU (8)
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Diystyrwch bob atalnodiad. Cofiwch mai un llythyren yw
 ‘ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th’. 
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Gwynfor Jones
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Stryd Penlan, Pwllheli 
Gwynedd LL53 5DE 
 
Goleuadau/Drychau 
Offer trydanol/Gwresogyddion 
 
(01758) 701 173 / (07816) 205 939 
info@goleuollynlighting.com 
www.goleuollynlighting.com 

Goleuo LlñnGoleuo Llñn

Postiau a pholion wedi’u trin 
Rhisgl coed 
Paneli gardd 

Coed tân 
Planciau o bob maint

Ffôn: (01758) 750 623

Canolfan Ffensio Glasfryn 
Ffordd Llanaelhaearn

Llawer peth anghyffredin yn  
bosib – ffoniwch i holi mwy.

Blodau Eleri 
Blodau gwreiddiol, traddodiadol a 

modern ar gyfer pob achlysur. 
Priodasau yw ein harbenigedd 

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

www.blodaueleri.co.uk 

UN O DROEON dechrau Rhagfyr sydd 
gennyf dan sylw y tro hwn, a honno’n 
daith fydd yn ‘lleol’ i rai darllenwyr o 
leiaf. Cychwyn o dopiau Pentrefelin 
oedd y drefn ar y diwrnod a hynny dan 
arweiniad Eryl Thomas. Diolch iddo am 
arwain taith ddifyr iawn.
 Wedi cerdded i lawr trwy 
Eisteddfa a maes carafannau Mynydd 
Du troi wedyn ’nôl ar hyd y lôn fawr i 
gyfeiriad Plasgwyn cyn croesi a dilyn 
y llwybr am Eglwys Ynys Cynhaearn. 
Fel unrhyw eglwys gwerth ei halen mae 
llwybrau iddi o sawl cyfeiriad. Clywais 
sôn fod y llwybr i’r eglwys o gyfeiriad y 
Greigddu yn un hynod wlyb, a bod rhai 
o’r Rhodwyr wedi mentro’r daith hon 
o’r blaen a difaru. Ond nid yw’r llwybr 
o gyfeiriad Eisteddfa yn rhy ddrwg.
 Ychydig iawn o hanes Sant 
Cynhaearn sydd ar gael am a wn i, er 
i mi ganfod un cofnod ohono fel gŵr 
o deulu tywysogaidd a aeth yn fynach 
wedi marwolaeth ei dad mewn brwydr 
yn erbyn y Sacsoniaid. Mae sawl 
ffenestr liw yn yr Eglwys ac un ohonynt 
yn ei bortreadu gyda rhwyf a chwch. 
Pa arwyddocâd sydd i hynny ni wn, 
ond gan y dywedir fod safle’r eglwys 
yn arfer bod yn ynys yng nghanol Llyn 
Ystumllyn efallai bod angen cwch ar y 
sant i gyrraedd ei gell!
 Yn wreiddiol dyma oedd eglwys 
blwyf Tre’r Gest, sef yr ardal o gwmpas 
Moel y Gest. Mae’r tu mewn iddi’n 
drawiadol ac arbennig iawn. Mae rhan 
ohoni mae’n debyg yn dyddio o’r 12fed 
ganrif, gydag ychwanegiad yn yr 16eg 
ganrif ac adnewyddiad sylweddol tua 
1832. Gwelir sawl ffenestr liw, pulpud 
sylweddol ac wrth droi i adael gwelir 
organ fawr yn y galeri. Mae bellach yng 
ngofal Cymdeithas Cyfeillion Eglwysi 
Digyfaill.
 C laddwyd yma lawer  o 
enwogion yr ardal. Medrir cychwyn 
gyda’r telynor Dafydd y Garreg Wen 

mor bell yn ôl ag 1749, y beirdd Ellis 
Owen, Cefn y Meysydd a Robert Isaac 
Jones (Alltud Eifion), a’r caethwas 
Jac Ystumllyn. Mae llawer y gellid ei 
ddweud am bob un ond mi fentra i gyda 
pheth o hanes Dafydd y Garreg Wen.
 Mae’n debyg i Dafydd farw’n 
ŵr ifanc 29 oed, ac iddo ar ei wely 
angau ofyn am ei delyn a chwarae 
darn (efallai o’i gyfansoddiad ei hun) 
y dymunai iddo gael ei chwarae yn 
ei angladd. Fe’i defnyddir bellach fel 
unawd gan gantorion, a’r alaw wedi’i 
phriodi hefo geiriau Ceiriog sy’n 
egluro’r hanes:

‘Cariwch,’ medd Dafydd, ‘fy nhelyn i mi,
Ceisiaf cyn marw roi tôn arni hi.
Codwch fy nwylaw i gyrraedd y tant;
Duw â’ch bendithio, fy ngweddw a’m plant!’

Neithiwr mi glywais lais angel fel hyn:
‘Dafydd, tyrd adref, a chwarae trwy’r glyn;
Delyn fy mebyd, ffarwél i dy dant!
Duw a’ch bendithio, fy ngweddw a’m plant!’

 O’r eglwys mae bellach lôn 
darmac yr holl ffordd i ganol y pentref 
ac felly yr aeth y daith yn ei blaen. Ond 
wedi oedi cyhyd yn Eglwys Cynhaearn 
rhaid i weddill yr hanes aros tan y rhifyn 
nesaf.
 Cadwch yn lleol a diogel un ac 
oll.

Un o ffenestri lliw yr eglwys

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

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

Drysau a  
Ffenestri o bob 

math a defnydd
Holwch am ein toeau LivinROOF chwyldroadol 

ar gyfer eich ystafell haul neu estyniad

Cwmni Cofrestredig

Registered Company
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Bennett Smith – cyfreithwyr
Ydych chi’n wynebu ysgariad neu wahaniad? 

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

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

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

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

Ceiri Garage 
Llanaelhaearn 

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

Freesat Digidol • Freeview Digidol 
Uwchraddio Erials • Trwsio Erials 

Dosbarthiad UHF 
Gosodiadau mewn carafán 

Amcan Bris am ddim 
Prisiau cystadleuol 

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

CABLE GUYS 
Yn troi Cymru’n ddigidol

Bryn Gwdyn
AR BEN Y BRYN ar y llaw chwith 
rhwng Botwnnog a Phlas Nanhoron 
mae tyddyn o’r enw Bryn Gwdyn. Yn 
Eifionydd mae Bryn Gwdyn arall ar y 
chwith wrth fynd o’r Ffôr i Chwilog 
(rhwng Ffatri Laeth Rhydygwystl a 
Chastellcoed), a’r tro hwn mae’r bryn 
sydd yn yr enw i’w weld y tu ôl i’r 
tŷ. Wrth reswm, mae’r enw bryn yn 
ddigon cyfarwydd i bawb: codiad tir, 
bron, mynydd bach neu gefnen. Ond 
be ydi ystyr gwdyn?
 Ystyr gwdyn ydi gwialen 
wydn, ystwyth o helyg; neu wiail 
wedi’i blethu’n gortyn neu raff. 
Amrywiad ar gwdyn ydi gwden ac 
roedd gwden ar un cyfnod yn air 
cyffredin am raff i grogi dyn neu gi. 
‘Yng nhrog am byth wrth wden,’ 
meddai rhyw fardd; a doedd Guto’r 
Glyn (bardd o’r 15ed ganrif) ond 
yn rhy falch o gael crogi’r ci a’i 
colledodd yntau fel hyn:
‘Gwden am ei ben o’m bodd
I’r ci lleidr a’m colledodd.’
 Yng Nghwm Prysor ger 
Trawsfynydd mae Moel yr Wden ac 
yn ddiddorol iawn gyferbyn â’r foel 
hon y mae Hendre Bryn Crogwydd 
(crog =crogi; gwŷdd = pren), cartra’r 
awdur Dewi Prysor. Ac mae’r enw 
Hendre Bryn Crogwydd ynddo’i 
hun ynghyd â hanes lleol yn tystio i 
ddynion gael eu crogi ar y bryn hwn 
yn y gorffennol. Tybed felly mai ar 
Foel yr Wden y cesglid y gwiail a 
blethid yn rhaff ar gyfer y crogi? 
 Yn Nyfed cwlwm gwden 
ydi’r enw ar y ddolen (boed reffyn neu 
weiren, erbyn hyn) a roir dros gilbost 
i gadw giât ynghau, ac ar lannau’r 
Teifi yr wden neu ’rwden ydi’r enw 

ar y ddolen o wialen gordeddog sy’n 
sownd wrth sêt y cwrwgl, ac sy’n 
mynd dros ysgwyddau’r cwrwglwr 
er mwyn iddo fedru cario’r cwrwgl 
ar ei gefn. 
 Yn ôl Geiriadur Prifysgol 
Cymru wdan  oedd gair pobol 
Eifionydd gynt am wialen neu ffon 
ystwyth wedi’i thorri o’r gwrych yn 
rhwydd. Oes yna rywun yn Eifionydd 
sy’n defnyddio’r gair wdan heddiw 
tybed?
 Yn ôl Geiriadur Prifysgol 
Cymru felly ystyr Bryn Gwdyn i ni 
yma’n Eifionydd ydi bryn y wialen 
neu bryn y gwiail. Bryn lle ceid 
gwialen ar gyfer ffon, neu ar gyfer ei 
phlethu’n rhaff neu rwymyn.
 G y d a  d y f o d i a d 
mecanyddiaeth i fyd amaeth darfu’r 
grefft o wneud rhaffa o wiail a 
chefnodd y ffarmwr ar yr wdan 
am byth a chanfod ffrind newydd, 
hwylusach o’r hanner yn y llinyn bêl!

HARI ROBERTS 
GROUNDWORKS 
Cil y Castell, Cricieth  
LL52 0EG 
• Walio 
• Codi ffensys 
• Slabio 
• Gosod draeniau 
• Ystod eang o waith peirianyddol 
Ffôn: (01766) 522 469 / (07768) 312 596 
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Owain Siôn Williams
MAE DYDDIAU digynsail y pandemig yn herio pob un 
ohonom mewn ffyrdd gwahanol, ond wrth baratoi’r golofn 
hon un o brif straeon y newyddion cenedlaethol ydi effaith y 
coronafeirws ar addysg pobl ifanc. Amserol iawn felly oedd 
cael cyfle i sgwrsio gydag Owain Siôn, gynt o Lwyndyrus, 
sy’n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Glantaf, Caerdydd. 
Hon yw’r fwyaf o ysgolion Cymraeg y ddinas a gwych ydi 
clywed gan Owain am y galw awchus gan rieni Caerdydd 
am addysg Gymraeg i’w plant. 

Y tri brawd (o’r chwith) – Iorwerth, Owain ac Elis

 Fel ysgolion Cymru benbaladr mae’r profiad o 
ddysgu ar-lein wedi herio cymuned yr ysgol dros y misoedd 
diwethaf. Hon ydi ugeinfed blwyddyn Owain yn Ysgol 
Glantaf ac mae’n disgrifio’r cyfnod hwn o addasu a thrio 
gwneud y gorau ohoni fel ‘nid llai na chwyldro’. Bydd 
rhai o’r newidiadau a welwyd dros y misoedd diwethaf yn 
rhai parhaol ym marn Owain, a dwi’n rhyw synhwyro nad 
drwg o beth mo hynny i gyd yn ei feddwl o. Mae Owain 
yn un sy’n mwynhau cadw pethau’n ffres a chaiff hynny 
ei adlewyrchu yn ei awydd i ymgymryd â gwahanol rolau 
trwy ei yrfa yn yr ysgol.
 Un o lwyddiannau personol Owain ydi ei waith 
anfarwol fel dewin addasu cyfresi llyfrau poblogaidd Peppa 
Pinc a Dyddiadur Dripsyn i’r Gymraeg. Disgrifia Owain y 

cyfle i weithio ym myd cyhoeddi i blant fel un delfrydol, 
ac mae’r profiad yn amlwg wedi bod yn fraint a hanner 
iddo yn arbennig felly’r cyfle i ymdrin â gwaith creadigol 
ac addasu’r gweithiau gwreiddiol i fod yn Gymreig yn 
ogystal ag yn Gymraeg.
 Yn sicr, mae gyrfa Owain yn glod i’w astudiaethau 
disglair a’i hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor ond mae 
o yr un mor awyddus i gydnabod dylanwad diwylliannol 
ardal Llwyndyrus arno a’r cyfleoedd oedd ar gael yn lleol. 
Cartref diwylliedig ydi Hen Felin, Llwyndyrus wrth gwrs 
ac o fanno cafodd Owain a’i frodyr, Elis ac Iorwerth, y 
cyfle i sefyll ar lwyfan a chystadlu mewn eisteddfodau 
led-led Cymru, mynychu gwersi canu a phiano, perfformio 
sgetshys, cymryd rhan mewn gwasanaethau Diolchgarwch 
a chyngherddau Nadolig trwy Gapel Llwyndyrus, ysgolion 
Bro Plenydd a Glan y Môr, Aelwydydd y Ffôr, Chwilog a 
JMJ – y cyfan mor bwysig i fagu hyder person ifanc.
 Mae Owain yn adnabyddus am ei ddoniau 
cerddorol, fel cystadleuydd cenedlaethol llwyddiannus 
yn ogystal â’i waith neilltuol ym maes cerdd dant, yn 
cyfansoddi ceinciau ac yn gosod. Mae’n cyfeirio’n annwyl 
at y sesiynau cerdd dant dan arweiniad Nan Elis yn Ysgol 
Glan y Môr a roddodd sail i’w ddiddordeb ac a arweiniodd 
at gyfrifoldebau dros gerdd dant yn Ysgol Glantaf, Côr 
CF1, a sefydlu Côr Merched y Ddinas yn 2009 a pharti 
cerdd dant Criw Caerdydd. 
 Rhaid cloi gyda’r cwestiwn anochel wrth gwrs. 
Am beth y bydd Owain yn hiraethu? Ar ei restr, reit siwr, 
mae cwmni ei rieni, Marian a Dic; Elis, Sara, Jac ac Ella 
yn Lerpwl, a Iorwerth, Ann, Wmffra a Betw ym Moduan, 
ond hefyd y môr a’r cyfle i grwydro llwybr yr arfordir efo 
Iorwerth neu fynd am dro ar hyd prom Pwllheli. ‘Mae’n 
rhan bwysig iawn o fod adra – hynny a bwyd Dad!’ meddai.
 Ac ar y nodyn yna, gobeithio y cei di gyfle’n o fuan 
i ddychwelyd yn llawer amlach i fwynhau’r mwynderau 
braf yma, Owain!

Naomi Jones
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Hyd yma yn y gyfres hon rydym 
wedi canolbwyntio ar fusnesion 
y gwahanol bentrefi ac ardaloedd 
ond penderfynwyd y buasai trio 
gwneud hynny yng Nghricieth 
yn ormod o dasg, nid yn unig 
o safbwynt y siopau, tafarndai, 
gwestai, bwytai, caffis, garejis a’r 
gwahanol wasanaethau o leolir yn 
y dref, ond hefyd am y rheswm 
bod yna gymaint o wahanol fân 
fusnesion a nifer dda o bobl yn 
gweithio mewn rhai ychydig y tu 
allan i Gricieth. 
 D y m a  f e d d w l  f e l l y 
y buasai rhoi sylw i waith a 
chyfraniad gwahanol fudiadau a 
chymdeithasau yn beth buddiol 
i’w wneud y tro hwn er mwyn 
cael trosolwg o’r gweithgaredd 
amrywio l  a  gynhe l ir  yma. 
Ymddiheurwn ymlaen llaw os na 
fyddwn wedi llwyddo i gyfeirio at 
bopeth.
 F e l l y  d y m a  f y n d  y n 
nghwmni Grey Evans i flasu 
ychydig o’r hyn sy’n weithredol 
yn y dref, gan ddiolch iddo am ei 
waith yn llunio ei sylwadau ac yn 
tynnu’r lluniau. 

Un o deithiau cerdded Capel y 
Traeth

DYMA GYCHWYN ein taith yng 
Nghapel y Traeth, yr unig gapel sy’n 
agored yn y dref bellach ar ôl i aelodau 
Jerusalem ymuno i gydaddoli. Cyn 
cyfnod y Cofid arferai’r plant hŷn 
gyfarfod bob pythefnos dan ofal y 
Gweinidog, y Parch. Iwan Llewelyn 
Jones, gan chwarae snwcer a thennis 
bwrdd, ymarfer coginio, cael gemau 
o bob math yn ogystal ag ambell i dro 
i Fowlio Deg, y cyfan yn gyfuniad 
o hwyl, trafod a gweddi fel rhan o’r 
profiad Cristnogol.
 Bu’n arferiad gan blant iau y 
Clwb Sul gystadlu mewn eisteddfod 
fel paratoad at Eisteddfod yr Urdd 
ac mae Drama’r Geni yn wledd bob 
blwyddyn, ar ben yr holl weithgarwch 
arferol dan ofal y mamau ymroddgar 
heb anghofio cefnogaeth y tadau wrth 
gwrs. Cynhyrchwyd Drama’r Geni 
lwyddiannus a gwahanol trwy gyfrwng 
Zoom cyn Dolig 2020 a’i darlledu yn y 
capel a thros y we yn glo ar y flwyddyn. 
Deallwn fod yr ieuenctid a’r Clwb Sul 
yn parhau i gyfarfod trwy gyfrwng 
Zoom.
 Mae’r oedolion yng nghanol 
ystod eang o brysurdeb, gan gynnwys 
y Gymdeithas Ddiwylliadol, Drws 

Agored, y Cylch Trafod ac ymweliadau 
rhai o’r aelodau â’r henoed a chleifion. 
Yn sgil y Cofid daeth yr hen a’r 
ifanc o reidrwydd (gan gynnwys eu 
Gweinidog) i ddysgu sgiliau Zoom, 
a llwyddwyd i raddau go helaeth i 
gynnal perthnasedd a chynhesrwydd 
cymdeithas y capel.

Dwylo prysur y Bobol Bach yn yr 
Eglwys Deuluol

 Mae’r Eglwys Deuluol yn 
gymdeithas brysur o bobl ac ymhlith 
eu gweithgareddau cynhelir grŵp 
wythnosol i fabanod, plant bach a’u 
gwarchodwyr. Enw’r gweithgaredd 
yw Bobol Bach, sydd yn rhoi cyfle i’r 
plant chwarae, gwneud crefftau a chael 
stori o’r Beibl. Ar wahân i’r oedfaon 
arferol yn Neuadd yr Eglwys mae 
aelodau’r eglwys efengylaidd yma’n 
mynychu cinio Cnoi Cil bob mis nid 
yn unig i gael pryd o fwyd ond hefyd i 
gael trafodaeth. Mae yma hefyd glwb 
wythnosol i ferched ifanc oedran ysgol 
uwchradd.

 

Eglwys Santes Catherine wedi ei 
haddurno’n chwaethus
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 Yn ogystal â bod yn addoldy 
prysur mae Eglwys Santes Catherine 
yn rhoi benthyg ei hadnoddau mewn 
sawl cyfeiriad; fel arfer bydd ffair 
Nadolig yr Eglwys yn rhywbeth i 
edrych ymlaen ati’n flynyddol, a’r 
Neuadd Goffa’n llawn o bobl yn 
eiddgar i groesawu Siôn Corn i ganol 
bwrlwm y byrddau a’r stondinau. Ar 
wahân i’r gwasanaethau arferol mae’r 
Eglwys yn croesawu plant Ysgol 
Treferthyr a’u teuluoedd i wasanaethau 
ble gwelir cynnyrch celf y plant fel rhan 
o addoliad. 
 Mae  Ys ta fe l l  y r  Esgob 
Gwilym yn cynnig man cyfarfod i 
hyd at 40 o bobl mewn gwahanol 
gyfarfodydd: clwb hel stampiau, sawl 
cylch gwnïo, cylch yr amgylchedd, y 
Soroptimyddion, grŵp sgwrsio misol 
‘Grapevine’ a’r gangen leol o Ymgyrch 
Diogelu Cymru Wledig.
 

Criw o aelodau ifanc y Clwb Tennis 
efo Craig Stack, yr hyfforddwr

 Yn bodoli ers 1892 mae gan 
Glwb Tennis Cricieth 93 aelod ar hyn 
o bryd. Ceir rhaglen hyfforddi i’r ifanc 
ac i’r oedolion; yn 2020 dechreuwyd 
chwarae Tennis Cyffwrdd ar lawntiau 
glaswellt. Mae ar y safle hefyd lawnt 
croquet o safon clybiau. Gobeithio’n 
arw y bydd modd i’r gweithgaredd 
ailgychwyn ym misoedd yr haf.

Llen hynod y Cofio

 Mae Cricieth Creadigol 
bellach yn enw cyfarwydd i drigolion 
yr ardal drwy weithgarwch yr aelodau 
wrth ddyfeisio prosiectau celfyddydol, 
gweledol yn bennaf, gan gynnwys 
cyfraniadau gan bob oedran. Cafwyd 
gwledd o arddangosfa ganddynt y 
llynedd ym mis Mai i goffáu diwedd 
yr Ail Ryfel Byd, ac yna yng nghyfnod 
y Cofio fis Tachwedd, pan oedd 
busnesau’r dref wedi neilltuo rhannau 
o’u ffenestri i arddangos eitemau a 
lluniau cysylltiedig â’r ddau ryfel byd. 
Hefyd gwnaed rhai cannoedd o babis 
coch wedi eu crosio, a hynny ar ffurf 
blodau unigol, torchau, llen ac un ffrog 
laes, gynffonnog hynod iawn. Mae’r 
gymdeithas hefyd wedi cyfrannu at 
ddatblygu Gardd Natur Cricieth a 
llunio map hardd o’r dref.
 Ffurfiwyd Côr Eifionydd 
ym 1986, flwyddyn cyn ymweliad 
yr  Eis teddfod Genedlae thol  â 
Phorthmadog. Ers hynny mae’r côr 
cymysg, dan arweiniad Pat Jones, wedi 
ennill gwobrau ribidires a diddanu 
miloedd. Un o’u campau arbennig oedd 
recordio’r Meseia yn Gymraeg am y tro 
cyntaf. Maent wedi teithio dramor sawl 
tro erbyn hyn gan ganu a chystadlu 
mewn gwyliau cerddorol. Mae gan 
Gricieth ychydig o hawl ar y côr gan eu 
bod yn ymarfer yn wythnosol yn Ysgol 
Treferthyr.
 Mae Cymdeithas Hanes 
Eifionydd wedi cyfarfod yn rheolaidd 
bob mis yn festri Capel y Traeth ers 
dros ugain mlynedd. Er bod y feirws 
wedi rhoi taw dros dro ar ddarlithoedd 
y gymdeithas mae ganddi lyfryn ar 
werth sy’n arwain y darllenydd ar daith 
hanesyddol trwy’r dref. Yn arferol 
trefnir gwibdaith flynyddol i’r aelodau; 
bydd gwefan y gymdeithas mae’n siwr 
yn cyhoeddi hynny pan fydd yn ailafael 
yn ei gweithgarwch.
 Dan ei enw Saesneg gweithiodd 
grŵp Cronfa Cymuned Cricieth yn 
galed mewn sawl ffordd i godi digon o 
arian i leoli diffibriliwr yn yr hen focs 
ffôn ar gyfer Ty’n Rhos a Waen Helyg. 
Yn anffodus methwyd â dod i delerau 
efo BT ac ail-leolwyd y diffib ar gefn 
bwrdd hysbysebu ond yn y golwg. 
Mae gan y grŵp, sydd bron yn dair 
oed, dros 690 aelod ac mae’n cadw 
presenoldeb bywiog ar Facebook, gan 
gynnig llwyfan i wyntyllu pynciau o 

bwys i’r gymuned a gweithgareddau i 
godi arian at elusennau ac i’r ysgol.

Bob Delyn a’r Ebillion yn cael 
seibiant yn ystod noson yn y Marine

 Ffurfiwyd Clwb Gwerin y 
Castell dros ddeng mlynedd yn ôl 
bellach gan griw o gyfeillion a arferai 
gyfarfod o bryd i’w gilydd yn Nhafarn 
y Castell. Hyd yma fe gynhaliwyd 
y nosweithiau i gyd yng Ngwesty’r 
Marine yng nghysgod y castell ei hun, 
ac oherwydd hynny roedd yr enw a 
roddwyd ar y Clwb yn un digon amlwg 
i’w ddewis.
 Yn ystod y degawd diwethaf 
cafwyd dros hanner cant o nosweithiau 
llwyddiannus iawn yn y Marine cyn 
i’r cyfnod hwnnw ddod i ben pan 
werthwyd y gwesty, ac er i’r trefnwyr 
fwriadu trefnu un noson yn y Neuadd 
Goffa ac yna un arall yn Neuadd 
Llanystumdwy cyn penderfynu ar 
leoliad parhaol newydd, daeth y Cofid 
i rwystro popeth. Ond dyna fydd y 
bwriad pan eir ati i ailafael mewn 
pethau.
 U n  p e t h  a m l w g  i a w n 
a  s e f y d l w y d  y d i  c y n u l l e i d f a 
werthfawrogol sy’n ddieithriad yn 
mwynhau gwrando ar artistiaid amlwg 
y byd gwerin Cymraeg yn perfformio. 
Mae hynny’n brawf bod croeso cynnes 
i’r nosweithiau a drefnwyd hyd yma, a 
gobeithio’n arw y bydd y gefnogaeth yr 
un mor gryf eto yn y dyfodol.

Dr O. Lewis Jones, hynafgwr 
Cyngor y Dref bryd hynny, yn 

powlio’r bêl gyntaf ar achlysur agor 
pafiliwn newydd y Clwb Bowlio yn 

1961
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 Fel sawl gweithgarwch arall, 
mae cyfyngu mawr wedi bod ar Glwb 
Bowlio Cricieth. Mae’r aelodau, ar 
wahân i’w gemau unigol, yn cystadlu 
mewn cynghreiriau o fewn Gwynedd 
ac Ynys Môn, o Gaergybi i Dywyn, efo 
ambell i dro i Sir Conwy ac ychydig 
pellach. Mae croeso i aelodau o bob 
oed, a rhai blynyddoedd yn ôl cafodd 
criw go dda o Ysgol Treferthyr eu 
hyfforddi yn elfennau’r grefft. Mae’r 
Golff Bach gerllaw yn cynnig ymarfer 
rhad i chwaraewyr o bob oedran.

 Ffurfiwyd Gŵyl Cricieth ym 
1976 yn sgil Eisteddfod Bro Dwyfor y 
flwyddyn cynt. Datblygodd yr ŵyl yn 
ystod y blynyddoedd i gynnwys drama, 
dawns, bale, cyngherddau, datganiadau 
cerdd, arddangosfeydd, opera ac agor 
gerddi. Daw datgeiniaid o blith rhai 
amlycaf Cymru a’r byd ehangach, ac 
un uchafbwynt ydi darlith Goffa David 
Lloyd George gan siaradwr/wraig 
o fri. Gorffennir yr ŵyl fel arfer efo 
sioe fawreddog o dân gwyllt ar fryn y 
castell.
 

 Mae Hwb Cricieth, a grewyd 
gan Rich Wilcock o Fforwm Busnes 
Cricieth, dan olygyddiaeth Robert 
Cadwalader, yn adnodd gwerthfawr 
ar Facebook i gael y newyddion 
diweddaraf am ddigwyddiadau yn y 
dref. Mae’n cynnig llwyfan i unrhyw 
un ddweud-ei-ddweud a chynnig 
beirniadaeth neu ganmol.  Mae 
cyfraniadau gan y busnesion lleol i’w 
cael yma, yn ogystal â datganiadau gan 
yr Heddlu, y Llywodraeth a’r Bwrdd 
Iechyd.

 Un o’r llefydd prysuraf yng 
Nghricieth dan amgylchiadau arferol 
ydi’r Neuadd Goffa. Mae buddsoddi 
a gofal wedi sicrhau bod y neuadd yn 
addas i bob mathau o weithgarwch 
yn ddramâu, cyngherddau, sioeau, 
p a n t o m e i m i a u  a c  w r t h  g w r s 
wasanaethau’r Cofio. Gellir llogi’r 
neuadd i bartïon a phriodasau a 
bydd gwahanol fudiadau’n cynnal 
arwerthiannau yno.
 Mae gwefan y neuadd yn 
cynnwys lluniau o glybiau fel Bowlio 
Dan Do, dawnsio dilyniant, clwb 
ffitrwydd, Ioga, Pilates, gweithdy 
pom-pom ac Ysgol Ddawns Gaynor 
Owen. Mae apêl ar droed ar hyn o bryd 
am arian i geisio delio efo heintiad 
pydredd sych sylweddol.

Carys efo dosbarth Pilates Uwch yn 
Llanystumdwy

 Er mai gwraig fusnes ydi 
Carys Wyn Althoff-Roberts, yn 
cyflwyno’i phrysurdeb dan yr enw 
Carysmatic, mae’r ferch o Gricieth 
wedi bod yn cynnig dosbarthiadau 
cadw’n heini am flynyddoedd bellach 
yng Nghricieth ac o Lanbedr i Nefyn. 
Mae ei hymarferion hi’n ymestyn o’r 
llonydd – fel ymarfer cadair a Pilates 
– i’r symud mwy egnïol a chwyslyd 
yn ‘Dancercise’.
 Ers sawl blwyddyn mae Carys 
wedi codi miloedd o bunnau i elusen, 
y diweddaraf yn y Danceathon a 
gynhaliwyd dros bymtheng awr yn y 
Neuadd Goffa efo cyfraniadau gan ei 
disgyblion. Mae Tŷ Gobaith a’r plant 
wedi elwa’n fawr o’u hymroddiad.

Y Bad Achub newydd fynd i’r môr

 Showt! Dyna’r arwydd bod 
y Bad Achub ar gychwyn i’r dŵr (‘Y 
Gwch’ yn nhafodiaith Cricieth). Mae’r 
bad achub yn rhan o fywyd Cricieth 
ers 1854, ar ôl symud o Borthmadog. 
Roedd bwlch rhwng 1931 a 1953 pan 
oedd y cyfrifoldeb am achub wedi’i 
leoli ym Mhwllheli. Bydd darllenwyr 
canol oed a hŷn, mae’n siwr, yn cofio 
clec y marŵn fyddai’n galw’r criw at 
eu gwasanaeth. Erbyn heddiw mae 
dewrion y bad yn medru galw ar ddau 
gwch, un i’r aberoedd bas a’r llall i’r 
môr mawr.

Criw y Bad Achub

 Mae yna griw eithriadol o 
driw yn gofalu bod y gwasanaeth 
hanfodol yma yn barod ar gyfer ei 
gyfrifoldeb mawr.
 Er nad ydynt mor amlwg â 
chriw’r Bad Achub nac yn cadw siop, 
mae gwaith Gwylwyr y Glannau 
i’n cadw’n ddiogel a’n hachub o 
drybini yr un mor bwysig, a hynny 
ers 1822. Yn wahanol i’r Bad Achub, 
sydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr ac 
elusen, adain o lywodraeth ganolog 
ydi’r Gwylwyr, sydd yn ariannu’u 
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hofrenyddion er mwyn hwyluso’u 
gwaith.

Un o faniau Gwylwyr y Glannau

Rhai o aelodau Cangen Merched y 
Wawr yn cael munud i ymlacio

 Mae cangen y dref o Ferched 
y Wawr yn cynnal cyfarfodydd bob 
pythefnos (ar Zoom yn y cyfnod 
ymbellhau); cânt siaradwyr gwadd 
ac mae croeso i ddysgwyr i’w plith. 
Mae’r cymdeithasu – megis tro ar 
hyd y glannau i hel sbwriel neu drip i 
fowlio deg – wedi’i atal ar hyn o bryd, 
ond mae’r 28 aelod yn edrych ymlaen 
at gael dod yn ôl i’r drefn arferol.

 Poster cyflwyniad y ‘Faciwîs’ gan y 
Starlight Players

 Mae’r Starlight Players, ers 
1975, gan dynnu ar wirfoddolwyr o 
Gricieth a’r cylch, wedi llwyfannu 
cyfresi o ddramâu, pantomeimiau 
a sioeau cerdd o safon uchel yn 
y Neuadd Goffa. Ond yn 2019, i 
goffáu dechrau’r Ail Ryfel Byd ac ar 
y cyd ag arddangofa gynhwysfawr 
yn y Neuadd, buont yn gyfrifol am 
lwyfannu’r sioe Faciwîs a roddai le 
amlwg i’r Gymraeg. Roedd llwyddiant 
y sioe wedi creu awydd i’w hail-
lwyfannu yn 2020 ond rhwystrodd y 
feirws hynny.

Cynllun o ardal y gerddi Natur

 Mae gan y Cyngor Tref mewn 
partneriaeth â Ffrindiau Gardd Natur 
gynlluniau i ddatblygu lleoliadau'r 
Ardd Natur, Yr Ardd Glöynnod Byw 
a'r Rhandiroedd Cymunedol er budd 
trigolion ac ymwelwyr i Gricieth. Mae 
prydles deng mlynedd ar gyfer y tir yn 
cael ei sicrhau gan Gyngor Gwynedd. 
Mae cynlluniau ar gyfer yr ardaloedd 
hyn wedi cael eu llywio gan Uned 
Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd 
sydd wedi paratoi adroddiad yn dilyn 
asesiad Bioamrywiaeth o’r ardal.
 Os ydych chi’n dymuno 
tyfu ffrwythau a llysiau, rhannu 
planhigion, hadau a chynnyrch ac 
am ymuno â’r fenter gymunedol hon 
i rannu profiadau, sgiliau ac elwa ar 
gefnogaeth a chwmnïaeth unigolion 
o’r un anian, cysylltwch yn y lle cyntaf 
â’r Cynghorydd Phil Jones ar 07816 
213188.
 
 Mae rhieni, neiniau a theidiau 
Cricieth a’r ardal yn falch o’r cyfleoedd 
a gânt i weld datblygiad eu plant yn 
Ysgol Treferthyr. Mae sawl achlysur 
mewn blwyddyn arferol i blant yr 

ysgol ddangos eu galluoedd, dan 
arweiniad eu Pennaeth Mrs Karena 
Owens, gan gynnwys y cyngerdd 
Dydd Gŵyl Dewi Sant a gwasanaethau 
yn yr Eglwys megis gwasanaethau 
Diolchgarwch neu Cristingl, heb 
sôn am y Ffair Nadolig yn y Neuadd 
Goffa a’r Ffair Haf. Mae diwrnod y 
mabolgampau hefyd yn achlysur braf 
i deuluoedd fwynhau cystadlaethau 
hwyliog yr ysgol. Rhoir cyfleoedd i’r 
plant hŷn deithio ymhellach – fel i 
Dŷ Newydd, Llanystumdwy; Castell 
Harlech; Plas Menai, a hyd yn oed 
i Lan-llyn am benwythnos. Ceir 
cefnogaeth i gystadlu yn Eisteddfod 
yr Urdd hefyd.
  Mae’r ysgol yn ffodus o 
gael cymorth ariannol Cyfeillion 
Ysgol Treferthyr (cyfeillion Ysgol 
Treferthyr ar Gweplyfr) a gellir dilyn 
gweithgarwch yr ysgol ar Twitter. 
Rhaid hefyd roi sylw i’r Cylch 
Meithrin sy’n paratoi’r plant ieuengaf 
i gychwyn eu gyrfa yn yr ysgol.

Rhai o aelodau a gweithwyr diwyd 
Cricieth yn ei Blodau

 Mae egni a brwdfrydedd y 
60 aelod o Cricieth yn ei Blodau 
i’w gweld o un pen o’r dref i’r llall. 
Er eu bod wedi ennill gwobrau yn y 
gorffennol, nid ar gystadlu mae eu 
pwyslais ar hyn o bryd ond ar gynnal a 
chadw eu hymdrechion. Mae rhwng 10 
a 15 o aelodau yn troi allan yn gyson, 
ac yn peintio holl feinciau’r dref fel 
bo’r angen, yn ogystal ag adnewyddu’r 
gwahanol botiau, bocsys a gwelyau. 
Mae eu gwaith yn werth ei weld ac 
yn gyfraniad sylweddol at ddelwedd 
weledol y dref.

Y FFYNNON Ionawr 2021 19



20 Y FFYNNON Ionawr 2021

Gwyn Lloyd Williams 
Adeiladwr Proffesiynol 

 
Blynyddoedd o brofiad  •  Amcangyfrif am ddim 

 
Rhif ffôn: (01758) 612 736 
Symudol: (07880) 581 579 

PIGION o gofnodion cyfarfod y 
Cyngor a gynhaliwyd ar Zoom nos 
Iau, 3 Rhagfyr o dan gadeiryddiaeth y 
Cynghorydd Aled Davies.

Cyngor Gwynedd
Cais cynllunio: Gwynfryn Plas, Ffordd 
Rhoslan, Llanystumdwy – trosi ac 
addasu adfail yn 25 uned byw. Gwrthod.

Llywodraethwr Cymuned Ysgol 
Chwilog
Penderfynodd y Cynghorydd Margaret 
Griffith na fyddai’n parhau fel 
llywodraethwr cymunedol yn Ysgol 
Chwilog. Diolchwyd iddi am ei gwaith 
a’i chyfraniad yn ystod ei chyfnod. 
Cytunodd Mr Dafydd Alan Williams i 
ymgymryd â’r cyfrifoldeb am y pedair 
blynedd nesaf.

Praesept 2021–2022
Penderfynwyd gofyn am £18,000 gan 
Cyngor Gwynedd eleni, sef yr un ffigwr 
â’r llynedd.

Cyfrifon 2019–2020
Mae’r cyfrifon wedi eu harchwilio ar 
gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 
31 Mawrth 2020. Maent ar gael i 
etholwyr eu harchwilio tan 31 Ionawr 
2021 trwy drefniant ymlaen llaw gyda’r 
Clerc.

Gellir cysylltu â’r Clerc ar ôl 6.00 
yh. ar 01766 810614 neu trwy ebost 
at clercccllanystumdwy@gmail.
com, neu gellir gweld holl fanylion y 
Cyngor Cymuned ar y wefan sef www.
cyngorllanystumdwycouncil.org

Ymgysylltiad â rhan-ddeiliaid – A487 
Llwyn Mafon
AR RAN Llywodraeth Cymru ac Asiant 
Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth 
Cymru mae Ymgynghoriaeth Gwynedd 
yn y broses o edrych ar opsiynau i wella 
rhan o’r lôn wrth ymyl Llwyn Mafon. 
Mae’r Cyngor Cymuned wedi cael cyfle 
i roi barn ar y problemau gyda’r darn 
yma o’r lôn ac awgrymu gwelliannau 
posibl.

Parcio yng Ngarndolbenmaen
Yn dilyn cyfarfod gyda swyddog o 
Gyngor Gwynedd derbyniwyd dau 
opsiwn o ble y gellid gosod llinellau 
melyn er mwyn lleihau’r problemau 
parcio. Mae’r Cyngor Cymuned wedi 
dewis un opsiwn ac wedi gofyn i Gyngor 
Gwynedd gynnal ymgynghoriad er 
mwyn i drigolion y pentref gael lleisio’u 
barn.

Cyswllt  ffôn Cwm Pennant a 
Chwmystradllyn
Ymddengys fod amryw o drigolion 
Cwm Pennant a Chwmystradllyn yn 
cael problemau gyda’r cyswllt ffôn. 
Hoffai’r Clerc gael gwybod gennych 
beth yn union ydi’r rhwystrau. Cysylltir 
gyda BT wedyn.

Cais Cynllunio
Plas Aberdeunant, Prenteg – ail-
leoli lle chwarae plant ac addasu ac 
ymestyn y lle chwarae presennol yn lle 
eistedd allanol ynghyd â thirlunio. Dim 
gwrthwynebiad.
Manylion cyswllt: cyngordolbenmaen@
btinternet.com
01248 671243 / 07799 026 791

Maes y Môr
MAE Maes y Môr yn gymuned 
hapus a chynnes yn Nhremadog. 
Ar ôl cau pen y mwdwl ar flwyddyn 
anarferol mae trigolion a Rheolwr 
Maes y Môr yn edrych ymlaen at 
flwyddyn newydd ac yn gobeithio 
croesawu trigolion newydd i’w 
cymuned yn fuan. 
 Mae fflatiau o fewn Maes y 
Môr ar gael i denantiaid newydd ac 
mae Siân Ellis, Uwch Swyddog Pobl 
Hŷn Grŵp Cynefin, yn awyddus 
i unrhyw un sydd â diddordeb 
i gysylltu am sgwrs anffurfiol. 
Mae Maes y Môr yn caniatáu i’r 
trigolion fwynhau’r gorau o ddau 
fyd. Cânt fynd a dod fel yr hoffant 
o’u cartrefi annibynnol tra hefyd yn 
mwynhau cwmnïaeth y trigolion 
eraill mewn ardaloedd cymunedol, 
gyda chymorth ar gael yn ystod y 
dydd ddyddiau’r wythnos. Mae 
cyfyngiadau’n bodoli ar y funud 
yn naturiol oherwydd Cofid-19. 
 ‘Mae Maes y Môr yn 
lle mor arbennig a chroesawgar,’ 
meddai Siân Ellis, ‘ac rydyn ni’n 
edrych ymlaen at groesawu mwy o 
aelodau i’r gymuned gynnes yma. 
Mae’r Cofid wedi creu cymaint o 
ansicrwydd – mae pobl wedi bod 
yn llai parod i wneud cynlluniau at 
y dyfodol, iddynt eu hunain, neu ar 
gyfer cyfaill neu aelod hŷn o deulu. 
Hefyd rydyn ni’n ymwybodol nad 
ydi’r sgwrs weithiau yn un hawdd 
i’w chael os yw’r symud yn golygu 
gadael cartref oes, neu os yw hi’n 
amlwg bod person angen ychydig 
o gymorth i fyw yn annibynnol. 
Efallai o glywed bod lle ar gael yma 
ym Maes y Môr y gallai hynny fod 
yn ysgogiad i’r sgwrs yna?’
 Mae Maes y Môr wedi’i 
leoli mewn llecyn tawel gyda 
gardd eang i’w mwynhau ac mae’n 
adnodd gwerthfawr sy’n caniatáu i 
bobl hŷn gadw eu hannibyniaeth yn 
llwyr, yn eu hardal, o fewn adeilad 
sy’n cynnig rhywfaint o gymorth 
os oes galw amdano. 
 Byddai Siân Ellis yn hapus 
i gael sgwrs hefo chi ar (0300) 111 
2122.
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Y Dehonglydd
CYFROL a gafodd gryn sylw yn y 
papurau dyddiol yn lled ddiweddar 
oedd The Welsh Interpreter  a 
gyhoeddwyd yn Llundain yn 1831, ac a 
ddaeth i’r fei ymysg hen gyhoeddiadau 
eraill yn adran archifau Prifysgol 
Caerdydd.

 Diddorol i ni yw mai gŵr 
o ardal Y Ffynnon yw’r awdur sef 
Thomas Roberts, Llwyn’rhudol, lle a 
saif ar godiad tir ar ôl gadael Pwllheli 
am Gaernarfon [Llwyn’rhudol Uchaf, 
Abererch gynt – Llwynhudol Plas 
heddiw]. Ond mi ddown at Thomas 
Roberts yn y man.
 Cynnwys y ‘Dehonglydd’ 
yw casgliad o ymadroddion Saesneg 
gyda chyfieithiad iddynt ynghyd â’r 
ffordd i ynganu’r geiriau Cymraeg. 
Fe’i paratowyd ar gyfer ymwelwyr 
a ddymunai eu gwneud eu hunain 
yn ddealladwy i’r werin wrth deithio 
trwy Gymru. ‘Peasants’ yw’r gair 
a ddefnyddir yn Saesneg ac efallai 
nad yw’r ‘werin’ yn cyfleu hynny’n 
berffaith. Onid yw’r ‘werin’ yn uwch 
ei statws na ‘peasants’?
 Beth bynnag am hynny, dyma 
enghraifft neu ddwy o’r hyn a geir yn 
y gyfrol: May I trouble you to direct 
me to – /A gaf fi eich trafferthu chwi 
i’m cyfarwyddo fi i – / A gahv vee ikh 
trafferthu chwi i’m cyfarwyddo fi i – ; 
Do not look down/Peidiwch ag edrych 
i lawr: Pide-yookh ag edrikh ee loowr.
 Yr awdur fel y dywedwyd 
yw Thomas Roberts, Llwyn’rhudol, 
y pamffledwr a anwyd yn 1765 neu 
1766. Cystal, efallai, fyddai inni ein 
hatgoffa ein hunain pwy yn union 
ydoedd efe!
 Twrnai oedd ei dad. Gadawodd 
Thomas ei gartref yn fuan wedi 

marw ei dad a chyn bod yn bedair 
ar ddeg oed gan droi i Lundain i’w 
brentisio, fe ymddengys, yn of aur. 
Cyn bo hir dechreuodd ei fusnes ei 
hun a bu wedyn yn bartner â gofaint 
aur eraill neu’n gweithio iddynt. Y 
mae ar gael dderbynneb am gopr-
plât a ysgythrodd i Gymdeithas y 
Gwyneddigion, cymdeithas lenyddol a 
diwylliannol a sefydlwyd yn Llundain 
yn 1770. Hwy a anfonodd John Evans 
o’r Waunfawr i chwilio am Indiaid 
Cymreig yn America. Bu Thomas 
Roberts yn llywydd y Gwyneddigion 
ddwywaith yn ogystal ag is-lywydd, 
trysorydd ac ysgrifennydd.
 R o e d d  h e f y d ,  y n g h y d 
â  Jac  Glan-y-Gors ,  ymysg  y 
dwsin a sefydlodd Gymdeithas y 
Cymreigyddion yn ddiweddarach. 
Dyma’r ‘fwyaf gwerinol a bohemaidd’ 
o  gymdei thasau  Llunda in  yn 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Ymddiddorai Thomas Roberts fwy-
fwy yn y Chwyldro Ffrengig a than 
ddylanwad hynny yr ysgrifennodd 
ei bamffled enwog Cwyn yn erbyn 
gorthrymder yn 1798. Ymosodai’n 
chwyrn ar yr Eglwys Sefydliedig yng 
Nghymru yn gorfodi pobl i dalu’r 
degwm, ar feddygon, ar gyfreithwyr 
– a’r Methodistiaid, cyn cyhoeddi 
pamffled arall yn ddiweddarach yn 
amddiffyn y rheini rhag cyhuddiadau 
enllibus Siamas Gwynedd a fu 
yn ei dro yn ‘fardd’ swyddogol y 
Gwyneddigion.
 Ceir erthygl o ryw chwe 
chan gair am Thomas Roberts yn y 
Bywgraffiadur Cymreig a chydnebydd 
yr awdur, David Williams, Aberystwyth 
ei ddyled am wybodaeth i ddau 
draethawd a wobrwywyd yn gyd-
fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol 
Pwllheli 1925, y naill gan Richard 
Jones, Aberystwyth a’r llall gan Bob 
Owen, Croesor.
 B u  T h o m a s  R o b e r t s , 
Llwyn’rhudol farw (yn ddigon tlawd, 
yn ôl y sôn) yn 1841, a’i gladdu ym 
mynwent Bunhill Fields, Llundain. 

D.E.

                                                        Gwobr
Gerallt

YMYSG y  rha i  a  ga fodd  eu 
hanrhydeddu am waith rhagorol yn 
ystod y flwyddyn 2020 gan Gwmni 
Awyrennau Goodwood yn ne Lloegr, 
mae un a arferai fyw yn ardal y 
Ffynnon sef Gerallt Jones o Bronallt, 
Llangybi. 
 Mae Gerallt, yn ei swydd fel 
prif beiriannydd, yn gyfrifol ers sawl 
blwyddyn bellach am beiriannau 
Spitfire a Rolls-Royce Merlin sydd yn 
perthyn i Boultbee Flight Academy, 
a fo eleni dderbyniodd Wobr Johnny 
Moss am ei waith rhagorol ac yn 
enwedig am gadw y Silver Spitfire, fel 
y gelwir hi, mewn cyflwr dibynadwy 
yn ystod ei thaith hir o dros 22,000 
milltir forol o gwmpas y byd yn 2019.
 Roedd hyn yn dipyn o gamp 
o gysidro mai awyren wreiddiol o 
gyfnod yr Ail Ryfel Byd oedd hi. 
Bu Gerallt wrth ei hochr bob cam 
o dde Lloegr, dros yr Ynys Werdd i 
Ganada, UDA, Alaska, Rwsia, Japan, 
Asia, India, y Dwyrain Canol ac 
Ewrop – taith a gymerodd fisoedd i’w 
chyflawni. 

Llongyfarchiadau mawr iddo.
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Ellis Owen, Cefn-y-meysydd

RHYW GOPI digon bregus sydd gen i o Cell Meudwy, 
sef Gweithiau a Bywgraffiad Ellis Owen, F.S.A., Cefn-y-
meysydd wedi ei gasglu gan R. J. Jones (Alltud Eifion). 
Copi a argraffwyd yn Nhremadog yn y flwyddyn 1877 ydi 
o – pa ryfedd felly ei fod yn edrych mor glwyfus!

 Ganed Ellis Owen ar 31 Mawrth 1789 ar fferm 
Cefn-y-meysydd Isaf, plwyf Ynyscynhaearn. Mae’r fferm 
ar y dde wrth i chi grwydro i fyny Lôn Tabor o Bentrefelin 
am Garndolbenmaen. Hen lanc ydoedd a bu’n byw gyda’i 
fam, Anne, a’i bump chwaer ar y fferm gydol ei oes.

Mae’n enwog am ei gyfraniadau i ddiwylliant 
yr ardal – erthyglau amrywiol i wahanol gylchgronau’r 
cyfnod (Seren Gomer, Y Traethodydd, Y Brython yn eu 
plith) ac englynion beddargraff ar gais cymdogion; yn 
warden ei eglwys leol; arolygydd pwysau a mesur y sir; 
ysgrifennydd amrywiaeth o sefydliadau, a llawer mwy. 
Ond ei orchest fwyaf dybiwn i oedd sefydlu Cymdeithas 
Lenyddol Eifionydd yng Nghefn-y-meysydd yn 1846 a 
fu’n llewyrchus a dylanwadol iawn am 12 mlynedd.
 Cyfarfyddai’r Gymdeithas bob yn ail dydd Mawrth 
am y rhan fwyaf o’r flwyddyn i drafod amrywiaeth helaeth 
o bynciau. Eisteddai Ellis Owen yn ei gadair freichiau, 
cadair yr Esgob Humphreys – cadair a ddaeth i’w feddiant 
o Gesail Gyfarch lle trigai’r Esgob yn y flwyddyn 1689. 
Beth yw hanes y gadair erbyn heddiw tybed?

 Roedd o’n feistr teg a gonest a bu Robert Williams 
yn was ffyddlon iddo am 57 mlynedd a 3 mis! Roedd 
Ellis Owen yn un parod ei gymwynas a’i gyngor ac yn 
un ffraeth iawn ei ymateb. Galwodd cyfaill heibio un tro 
gan grybwyll mai dim ond un peth arall oedd ei angen yng 
Nghefn-y-meysydd. Ateb Ellis Owen oedd, ‘Ai’r peth 
hwnnw yw’r hyn gawsoch chi ormod ddwywaith ohono?’ 
Roedd ei gyfaill wedi bod yn briod ddwywaith!
 Mae ’na rywbeth hynafol a rhamantus yn yr 
olygfa o’r hen dŷ a’i safle ar bonc uwchben llwyni o 
goed gan gadw llygad ar Bentrefelin a Llanystumllyn 
a Threflys islaw. Yno ar y gwastadeddau mae Eglwys 
Ynyscynhaearn. ‘Y mae yma le cyfleus iawn i mi gael 
golwg ar y cartref y byddaf ynddo yn bur fuan,’ meddai 
ychydig cyn ei farw.

 Bu farw ar 27 Ionawr 1868 a chludwyd ei 
weddillion ar elor yr holl ffordd o Gefn-y-meysydd i’r 
fynwent gan rai o aelodau’r Gymdeithas Lenyddol yn ôl 
ei ddymuniad. Tipyn o ymdrech, ddywedwn i! Ond roedd 
Ellis Owen, Cefn-y-meysydd Isaf yntau’n dipyn o foi, ac 
fe ddylem ymfalchïo yn hynny. Ch’adal yr hen ddihareb, 
‘O mynni glod bid farw.’

Yr olygfa o’r llwybr sy’n 
arwain i’r ffermEllis Owen

Cefn-y-meysydd
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Cofio 
Ellis Gwynn Evans

                                         

YN YSBYTY Gymunedol yr Wyddgrug 
ar 1 Rhagfyr yn 86 mlwydd oed bu farw 
Ellis Gwynn Evans. Un o dri mab Mr 
a Mrs R. G. Evans, Nantlys, Cricieth 
oedd Gwynn, ac fel ei frodyr James a 
Trefor mynychodd ysgolion Cricieth 
ac Ysgol Ramadeg Porthmadog. Wedi 
ymadael â’r ysgol aeth i weithio i 
Fanc y National Provincial a ddaeth 
wedyn yn National Westminster, a 
chafodd yrfa lwyddiannus yno. Os 
am fynd ymlaen yn y banc yr adeg 
honno roedd yn rhaid symud yn aml 
o le i le a dyna fu ei hanes ef a’i briod 
Gwladys. Bu Gwynn yn rheolwr 
ar fanciau yn Ninbych-y-pysgod a 
Redditch ymhlith llefydd eraill gan 
ddiweddu yng nghangen fwyaf y banc 
yng Ngogledd Cymru sef Wrecsam. 
Wedi ymddeol, gryn bum mlynedd ar 
hugain yn ôl, rhannai ef a’i briod eu 
hamser rhwng eu cartref yn Wrecsam 
a’u carafán yng Nghricieth.
 Bu Gwynn a minnau’n gyd-
weithwyr yn yr un banc, er nid yn yr 
un gangen, ac roeddwn yn ymwybodol 
iawn o’r enw da oedd iddo a’r parch a 
deimlid tuag ato. Roedd yn ddyn cadarn 
ei egwyddorion ac nid ildiai ddim os 
gwyddai ei fod yn iawn!
 Roedd yn golffiwr brwd a 
medrus ac wedi bod yn aelod o’r hen 
glwb golff yng Nghricieth ac yn fwy 
diweddar yn Wrecsam. Roedd hefyd yn 
aelod o Glwb Golff Dydd Mawrth fu’n 
gyfrifol am godi miloedd o bunnau tuag 
at lawer o elusennau yng Ngogledd 
Cymru. Dau o’i gyd-aelodau oedd John 
Ogwen a’r diweddar J. O. Roberts.

 Ei hoffter arall oedd canu corawl ac roedd yn aelod o gôr enwog Orpheus 
y Rhos. Mi gofiaf iddo hefyd arwain cymanfaoedd canu yng Nghricieth, ac roedd 
galw arno i arwain nid yn unig yng Ngogledd Cymru ond dros y ffin yn Lloegr. 
Fel golffiwr ac arweinydd canu dilynai ôl troed ei dad a adnabyddid gan bawb fel 
Robin Jasson – ef fyddai’n arwain y canu emynau ger y lan-môr ar nosweithiau 
Sul yng Nghricieth yn y chwech a’r saithdegau.
 Ar ochr ei dad roedd Gwynn yn perthyn i deulu Idris Caffi, Cricieth ac 
roedd ei fam yn tarddu o deulu mawr Glandon, Morfa Bychan.
 Bu’r angladd ar 17 Rhagfyr yng Nghapel y Groes, Wrecsam ac fe’i 
rhoddwyd i orffwys ym Mynwent Plas Acton. Cydymdeimlwn yn ddiffuant â’i 
briod Gwladys. Gorffwys mewn hedd, Gwynn; roeddet yn un o hogia Cricieth, 
ac mi gedwaist dy ffydd i’r diwedd.
                                                                                        Dafydd Henry Williams

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 
 

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

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

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

tynewydd@llenyddiaethcymru.org / (01766) 522 811

R. L. JAMES
Peiriannydd Gwresogi

Rhodri1@hotmail.com 
(07852) 156 064

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

DYMUNA Ann a Huw, Nant, 15 
Bryn Tyddyn, Pentrefelin ddatgan 
eu diolch cywiraf am bob arwydd 
o garedigrwydd a chydymdeimlad 
a amlygwyd tuag atynt  yn eu 

profedigaeth o golli brawd Ann, sef 
Aled Wyn Roberts, Abergele (gynt o 
Bryn Gwynant Lodge, Nantgwynant).

HOFFAI Margaret Ellis Hughes 
o  Angor fa ,  Abere rch  dd io lch 
o waelod calon i’w chymdogion, 
cyfeillion a theulu estynedig am yr 
holl garedigrwydd, cyfeillgarwch a 
chymwynasau trwy gydol y flwyddyn 
ddiwethaf, ac yn enwedig yn ystod y 
cyfnodau clo. 

RHODDION
Mrs Margaret Ellis Hughes, 
Abererch                            £20
Heulwen James, Caerdydd             £20
Ann a Huw, Pentrefelin                  £ 8
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BLWYDDYN NEWYDD well. Mae hi wedi dechrau’n 
ddigon oer ac wedi etifeddu gwlybaniaeth mawr. Ar gyfrif 
Dafydd Owen Evans, Hendy bu iddi fwrw 66.4 modfedd, 
rhyw 2 fodfedd yn uwch na’r cyfartaledd. Diolch yn fawr 
iawn i Dafydd am gario ymlaen waith ei dad.
 Yn yr un modd diolch i Idris Tai Duon am barhau 
â’r traddodiad. Dyma’i eiriau: ‘Ers i mi ddechrau cofnodi 
glawiad yn Nhai Duon, Pantglas a hynny dros ddeuddeng 
mlynedd yn ôl, y flwyddyn 2020 yw’r wlypaf i mi ei chofnodi 
gan i 94.3 modfedd ddisgyn. Hynny er iddi wneud gwanwyn 
hynod sych gyda dim ond hanner modfedd o law ym mis 
Mai. Cofnodwyd troedfedd o law ym mhob un o fisoedd 
Chwefror, Awst, Hydref a Rhagfyr 2020.’
 Bu R. T. Lewis ar y ffôn i raglen Radio Cymru yn 
beirniadu’r syniad o blannu llawer o goed gan fod coed yn 
tynnu glaw. Fel y gwelir uchod mae eisoes ddigon o law yma, 
a chan na chafodd ei sylw lawer o groeso gofynnais iddo roi 
ei safbwynt i lawr ar bapur. Diolch iddo. Dyma ddywedodd 
Richard dan y pennawd Tyfu Coed ym Mhrydain Fawr i 
arafu cynhesu byd-eang.
 ‘Mae’n edrych yn debyg y bydd ffermwyr yn cael eu 
hannog i blannu coed fel rhan o’u cyfraniad i gadw eu Taliad 
Sengl. Mae’n sicr y bydd ffermwyr mawr a thirfeddianwyr 
sydd wedi buddsoddi eu cyfoeth mewn tir yn bur falch o’r 
cyfle ond ni fydd hyn yn bosib nac yn gwneud synnwyr ar 
ffermydd bychain neu ganolig. Ni wna unrhyw synnwyr 
chwaith mewn gwlad fach hefo poblogaeth fawr, ac yn ôl 
pob sôn nid yw tir gwael yn dderbyniol.
 ‘Petasan ni’n plannu’r holl wlad ni wnâi ddim 
gwahaniaeth i’r cynhesu byd-eang tra mae gwledydd fel 
Brasil ac Indonesia yn torri a chlirio cannoedd o filoedd o 
aceri o goedwigoedd crai yn flynyddol. Er enghraifft, mae 
Brasil yn ystod y flwyddyn a aeth heibio wedi clirio mil 
o filltiroedd sgwâr o Goedwig yr Amazon er mwyn tyfu 
mwy o gynnyrch fel soia a chorn a chynyddu eu hallforion. 
Cynhyrchodd Brasil dros ddwy filiwn tunnell o gig eidion y 
llynedd gyda’r gyfran helaethaf yn cael ei hallforio i China.
 ‘Rwy’n cofio amser pan oeddem yn cael ein hannog 
i wella’n tir er mwyn cynhyrchu mwy hefo grantiau o dan y 
Small Farm Scheme. Roedd hyn ddeng mlynedd ar ôl yr Ail 
Ryfel Byd a diwedd y cyfnod dogni bwyd. Fel y dywedodd 
Ceiriog: “Fe ddysgais wneud y gors yn weirglodd ffrwythlon 
ir”. Tydi hi’n biti bod synnwyr cyffredin wedi mynd yn beth 
prin?’
 Yng ngholofn y mis diwethaf dywedais fod 
darllenwr wedi gwneud cais am barodi modern ar ‘Gân yr 
Arad Goch’. Fe’i gwireddwyd mewn dim o dro! Pwy yw’r 
awdur tybed?

CÂN YR ARAD GOCH HEDDIW

Os hoffech wybod sut mae ffermwr heddiw’n byw,
Fe â i Goleg Amaethyddol Troed y Dryw
I ddysgu llenwi ffôrms yn gywir ac yn glir,
Er mwyn cael grant i blannu coed ’lle gwella’u tir.

Cyn boddio ar eich byd pa grefftwyr bynnag foch
Chwi ddylech fynd i ’redig gyda’r Massey coch,
A pheidiwch meddwl bod hi’n bleser a mwynhad
Pan ddaw ymwelwyr tre i hawlio tramwy’r wlad.

Yn ôl eich clociau heirdd bob bore codwch chwi,
Y mobeil ffôn sy’n siwr o alw arna i; 
Y dyddiaduron sydd yn nodi’r haf i chwi,
Gwybodaeth ar y we sy’n dod â’r haf i mi.

Cytgan
Rwy’n tecstio gyda’r hwyr ac yn syrffio gyda’r wawr,
Rwy’n tecstio gyda’r hwyr ac yn syrffio gyda’r wawr;
Caf weld-gyda’r-drôn y caeau-a’r-lôn,
A chyfrif y defaid mân ar ben y mynydd mawr!
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GARETH LEWIS JONES 

ADEILADWR 
Ymgymerir â phob math 

o waith adeiladu 

ESTYNIADAU • PLASTRO 
TRAWSNEWID ADEILADAU 
GOSOD A THRWSIO TOEAU 
GWAITH CARTHFFOSIAETH 

(01766) 810 233 

CONTRACTWYR TRYDANOL 

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

BLWYDDYN Newydd Dda i holl ddarllenwyr y Ffynnon, gan obeithio y bydd 
2021 yn flwyddyn pan fyddwn yn dychwelyd i’n ffordd arferol o fyw a gweithio. 
 Y tro yma fe gyfeiriwn ni at waith y safle gyda’n hysgolion lleol, gan 
fod bron i 150 o ddisgyblion ysgolion uwchradd yn astudio ar safle Penrallt 
a’r Hafan. Mae Coleg Meirion-Dwyfor yn rhan o Gonsortiwm Addysg 14–19 
Gwynedd ac Ynys Môn ac fel darparwr cynigir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau 
Creadigol Digidol ar safle Penrallt, ac ar safle’r Hafan ym Mhwllheli astudir y 
cwrs Peirianneg.
 Ar y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Digidol dysgir am y modd 
y mae cyfryngau digidol yn cael eu datblygu a’u creu. Ymchwilir i sut mae’r 
sector digidol yn gweithio a sut i greu cynnyrch digidol. Meddai tiwtor ar y cwrs 
Cyfryngau, Huw Hughes sydd yn hanu o Bencaenewydd: ‘Ar y cwrs cyfryngau 
rydym yn edrych i gefndir cyfryngau boed hynny’r technegau a ddefnyddir neu’r 
hanes y tu ôl i’r gwaith, gan ddefnyddio’r wybodaeth i greu cynnyrch newydd 
megis cylchgronau, ffilmiau animeiddio, podlediadau a ffilmiau delweddau 
symudol. Un o’r rheini yn ddiweddar ydi ffilm arswyd a aflonyddodd ar “lonydd 
gorffenedig y Lôn Goed”. Mae’r sgiliau hefyd yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer 
gwaith megis cynllunio gwefannau, dylunio graffeg, ffotograffiaeth neu wneud 
ffilmiau i enwi dim ond ychydig.’
 Ar ddiwedd y tymor diwethaf ymddeolodd Gwyn Rowlands fel Rheolwr 
y Maes Rhaglen. Hoffai’r Coleg ddiolch yn fawr iawn iddo am ei arweiniad 
dros y blynyddoedd, a dymuno’n dda i Euros Hughes sydd wedi cymryd yr 
awenau.

Euros Hughes a Gwyn Rowlands

 Mae’r cwrs Peirianneg ar safle’r Hafan yn rhoi cyfle i ddisgyblion 
astudio ac i ddatblygu sgiliau yn y gweithdai. Hefyd defnyddir y cyfrifiaduron 
a’r meddalwedd diweddaraf i ddylunio cynnyrch peirianyddol. Mae bron i 50 
o ddisgyblion yn astudio’r cwrs ac yn ymweld â’r safle am bnawn yn ystod yr 
wythnos.
 Mae’r meysydd Cyfryngau a Pheirianneg yn rhai pwysig o safbwynt 
economi ein hardal a Gogledd Cymru yn gyffredinol.

Siwan Jones

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

GWNÏO BOB MATH 
CHWILOG LL53 6PS 

Pob mathau o waith gwnïo 
• Addasiadau  
• Trwsio dillad 
• Llenni 
• Bleindiau 
• Clustogau 
• Dodrefn meddal 
• Carafannau 
• Cadeiriau 
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30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’u hariannu gan y Llywodraeth i rieni cymwys 
sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

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

DYMUNIADAU gorau un i bob un o 
garedigion Menter y Plu – hei lwc am 
flwyddyn well i ddod! 
 Mae’r dafarn yn parhau ar 
gau wrth gwrs, yn unol â chanllawiau 
diweddaraf Llywodraeth Cymru ar 
gyfer atal lledaeniad Cofid-19. Tu ôl i’r 
drws caëdig mae’r gwaith yn parhau, 
ac yn ystod y mis derbyniwyd caniatâd 
cynllunio gan Gyngor Gwynedd i greu 
gardd gymunedol yn y cae tu ôl i’r Plu. 
Mae un o gyfeillion creadigol y Fenter, 
Gwyn Eiddior yn datblygu cynlluniau ar 
gyfer y gerddi a’r gobaith ydi eu gweld 
yn cael eu gweithredu dros yr wythnosau 
a’r misoedd nesaf.
 Os ydach chi’n awyddus i 
wneud yn fawr o’r cyfle i gadw’n heini a 
dod i nabod y fro yn ystod y clo cyfredol 
cofiwch am gynllun llogi beics (yn 
rhad ac am ddim) y Fenter. Cysylltwch 
drwy ebostio menteryplu@gmail.com i 
drefnu.
 Diolch o galon i’r cyfranddalwyr 
a’r trigolion a anfonodd ymateb i’r 
syniadau cychwynnol ar gyfer cynlluniau 
datblygu’r dafarn. Adroddwyd yn y 
gorffennol bod y Fenter wedi cyflwyno 
cais llwyddiannus i’r Gronfa Dreftadaeth 
Bensaernïol am grant i ddatblygu 
cynlluniau ar gyfer y safle. Cafwyd nifer 
fawr o ymatebion coeth a chreadigol 
a bydd y rhain yn gymorth mawr 
i fireinio’r cynlluniau er mwyn eu 
hailgyflwyno i’r cyfranddalwyr yn ystod 
yr wythnosau nesaf. 
 Mae ymgyrch pryniant Capel 
Bach yn mynd rhagddo’n dda, gyda 
90% o’r targed wedi’i gyrraedd. Os oes 
gennych ddiddordeb buddsoddi yn y 
Fenter ewch i www.menteryplu.cymru 
 Ymunwch â ni ar Zoom am 
8 o’r gloch nos Fercher, 27 Ionawr ar 
gyfer y cwis nesaf – ewch i’r dudalen 
Facebook neu anfonwch ebost i dderbyn 
y manylion llawn. Fel arfer, i dderbyn 
y newyddion diweddaraf am Fenter 
y Plu ewch i’n tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol. Gobeithio cawn ni’ch 
croesawu ’nôl i’r dafarn yn o fuan.
 Ymlaen!

HENRY JONES (CRICCIETH) CYF 
YMGYMERWYR ANGLADDAU 

 
Capel Gorffwys  •  Rhes Capel  •  Cricieth 

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

 
GWASANAETH GOFALUS A PHERSONOL 

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

R. D. Williams Cyf 
Brocer Yswiriant 

H. E. Hughes & Co 
Contractwyr Amaethyddol 
Bron Eifion Farm, Cricieth 
Ffôn tŷ: (01766) 522 189  •  Symudol: (07974) 700 804 
 
Rhif TAW: 862 2585 12 
 
Belio a lapio, Torri, chwalu a hel silwair 
Torri gwrychoedd 
Chwalu slyri gydag ‘umbilical chord’ ar wyneb y tir neu injectio

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

Telerau rhesymol • Gwasanaeth Cyfeillgar 
Cymwysedig yn system Gyfrifiadurol Sage  

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

carensbookkeeping@btinternet.com 
Aelod Cyswllt Cyfrifiadurol 

Rhif Practis 3040 

Ateb y pos diwethaf oedd:
  

JAC Y DO
Dyma bos arall. Mae`r atebion 
i gyd yn dod o fyd natur. Os 
newidiwch drefn y llythyren 
gyntaf ym mhob ateb fe gewch 
enw creadur cyffredin iawn yng 
Nghymru. Pob hwyl.

1 . M a e ’ n  t y f u  m e w n 
mynwentydd ond peidiwch â 
bwyta’r ffrwyth.
2. Rhowch ‘-og’ ar ôl ei henw 
ac fe gewch enw pentref ym 
Meirionnydd.
3. Gall fynd yn wallgof ym mis 
Mawrth.
4. Aderyn roddodd ei enw i 
degan ysgafn i blant.
5. Enw arall ar sarff.
6. Roedd Cynan ei eisiau fel 
llatai.
7. ‘Os gwelwch chi’n dda,’ 
meddai’r creadur cwrtais yma.
8. Ceir mes ohoni ond rhowch 
‘y’ o’i blaen.
9. Pysgotwr blewog.

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

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

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

‘Pressure Washer’

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

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

• Ffensio 

• Gwasanaeth hollti 
symudol 

• Galwad allan 24 awr 
mewn argyfwng

Trin Coed
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CYNGHANEDD MEWN 
CHWINCIAD LLYGAD LLYG

yng nghwmni Twm Morys

Tasg 7
RŴAN, wrth gyflwyno’r Draws 
Fantach, mi soniais am linellau ar y 
patrwm yma: 
Yn gríw / penliniwn wrth grúd…
 Tasg y Gwyliau oedd llunio tri 
chwpled o gywydd: llusg yn y llinell 
gynta a rhythm yr un fath â’r llinell 
uchod yn yr ail. ‘Rhaid cyfaddef fod 
llunio cwpledi wedi mynd yn dipyn 
o obsesiwn yn ddiweddar,’ meddai 
Owenna. ‘Gadawaf i chi ddewis y tri 
gorau…’
Daw gwell / heb angen pell/(t)er,
Mae hynny / ’di bod yn her.
 Dywedwch y llinell gynta’n 
uchel. Beth sy’n union o flaen yr 
orffwysfa? Y sain ‘ell’. A beth sydd 
yn y goben yn y pen? Y sain ‘ellt’! 
Dyna ichi ‘strwmbwl’, sef sain dros 
ben yn y gyfatebiaeth. Mi fyddai 
llawer o feirniaid yn derbyn y llinell 
hon cofiwch ond rwyf i yn ei chyfri yn 
LLUSG BENGOLL, ac rydan ni wedi 
‘eirin-gwlanogi’ honno yr un fath â 
Trump! Beth am yr ail linell wedyn? 
Mae ’na dair acen ynddi fel sydd i fod 
mewn Traws Fantach, OND mae’r gair 
o dan yr acen yn y pen yma (‘hynny’) 
yn ddiacen a wneith hynny mo’r tro: 
gair acennog sydd i fod o dan yr acen 
ym mhob pen. Hawdd trwsio’r llinell 
fel hyn: Mae hýn / wedi bód yn hér… 
 Hon wedyn:
Diodde’r clwy / hyd y flwy/(dd)yn,
A dyheu / am well na hyn.
 Mae gen i ofn mai LLUSG 
BENGOLL sydd yn hon eto! Y sain 
‘dd’ sydd yn strwmbwl y tro hwn. Ac 
yn yr ail linell mae’r acen gynta ar 
y drydedd sillaf (dyhéu). Mi fyddai 
hynny’n gwbwl gywir mewn math 
arall o linell ond rhythm y Draws 
Fantach sydd o dan sylw.
Y clwy / roth daw ar grwy/(dr)o,
Yn gaeth / ’dan ni i gyd dan glo.
 AAAAAAAA! Y BENGOLL 
eto fyth: y sain ‘wy’ yn union o flaen 
yr orffwysfa ond y sain ‘ŵydr’ o dan yr 
acen yn y pen. Mae rhythm yr ail linell 
yn gywir. Ond dyma ichi gwpled sy’n 
ateb y gofynion i gyd!
Dwy ‘n’ / sydd yn Owenn/a, 
Gwên hon / sydd fel heulwen ha!

 Y llythyren ‘n’ sydd gan 
Owenna yn y llinell gynta wrth 
gwrs, ‘er fod gen i ddwy ên hefyd yn 
anffodus!’ meddai. Ond mi fyddai ‘dwy 
ên’ o flaen yr orffwysfa yn anghywir: y 
sain ‘ên’ yn ceisio bod yr un fath â’r 
sain ‘enn’! Dyna’r bai TRWM AC 
YSGAFN. 

 Dyma gynigion Deio:
Un llef / o dan y nef/oedd
Sy’n uwch / na’r canu fel roedd.

Hen gerbyd / melyn bud/ur
Sy’n rhwd, / yn sgrap a di-ddur.

Rwyt ros yr ardd / sy’n hardd/ach
Na chae / o fân flodau bach.
 10/10. Tri chwpled go wahanol 
eu naws, yntê? Mi gewch ryw ddarlun 
go ddifyr wrth osod yr ail gwpled efo’r 
trydydd. Sylwch nad yw o bwys prun 
ai acennog ynteu diacen ydi’r gair o 
dan yr acen (‘canu’; ‘sgrap’; ‘flodau’) 
yng nghanol y llinell.

 Llinellau Ela sy nesa. 
‘Ychydig iawn o synnwyr sydd iddynt 
a llai fyth o sylwedd!’ meddai.
Mae’n rhyfedd / mai caws medd/al
Wnaeth Bet / yn goblyn o sâl.

Gwrthod / derbyn gwybod/aeth
Wna rhai, / na’r rheolau caeth.
 
Datblygiad / y brechiad/au
Fydd les / i’n cymdeithas frau.
 Mi ddywedwn i fod dipyn go 
lew o synnwyr a sylwedd yn y rhain, 
ac maen nhw’n ateb y diben i’r dim. 
Gwych.

 ‘Mae’r rhain i gyd ar yr un 
thema,’ meddai Elin:
’Rôl blwyddyn / llawn twpsyn/od 
A’r clo / yn ddi-baid / yn dod,

Cawn roi cweir / i’r diawl feirws,
Rhoi’n braich / fel goriad mewn drws;

Diwedd / i’r anghyfleustra,
Pob sws / a choflaid / yn dda.
 Mae’r rhain, a dweud y gwir, 
yn gwneud pennill gyda’i gilydd, 
ar fesur cywydd. Rhaid tynnu sylw 

at y llusg yn y llinell gynta un – 
LLUSG WYRDRO ydi hi: yr ‘yn’ 
yn ‘blwyddyn’ yn trio bod yr un fath 
â’r ‘yn’ yn ‘twpsynod’. Rydan ni’n 
sgwennu’r ddwy sain yr un fath ond 
dywedwch y geiriau ac mi glywch eu 
bod nhw mor debyg â thebot a wiwar. 
Does dim llusg yn llinell gynta’r 
trydydd cwpled ond mae’r llinell 
ogoneddus ‘Cawn roi cweir i’r diawl 
feirws’ yn gwneud iawn am hynny 
ganwaith! ‘Dwi’n siŵr mod i wedi 
anghofio pob gwers dwi wedi’i dysgu,’ 
meddai Elin. ‘Mae’n wir ddrwg gen i!’ 
Lol botas! Rwy’n darogan y bydd Elin 
wedi gwneud cywydd ar gynghanedd 
gyflawn a chywir ymhen tair gwers 
eto!

 ‘Gyda chloi y miri Brecsit, 
Cofid yn gwaethygu mewn llawer man 
ac addewid am facsin cyn bo hir yn 
pwyso ar fy meddwl, dyma benderfynu 
ceisio disgrifio fy nheimladau fel hyn,’ 
meddai Owain.
Calan a ddaeth / er gwaeth/af 
Annwyd / a chofid, / y cnaf…
 
A’m trem ar wyn / ac wyn/a,
Ar wanwyn, / haul / a hin dda… 

Awn ’mlaen yn hy, / n)a hunwn, 
I’r fory / brysur / ei bwn…
 Dweud da a grymus! Mae’n 
wir bod ’na WYRDRO yn y llinell 
gynta: nid yr un sain sydd i ‘ae’ yn 
‘daeth’ ag yn ‘gwaethaf’ nage? Ond 
mae llusg gyfrwys iawn yn y trydydd 
cwpled! Y sain ‘-y’ sydd yn union 
o flaen yr orffwysfa yn ‘hy’; a’r sain 
‘un’ sydd o dan yr acen yn y pen yn 
‘hunwn’. OND dywedwch y llinell 
yn uchel ac mi glywch fod yr ‘n-’ ar 
ddechrau’r gair bach ‘na’ yn mynd yn 
sownd fel gelen yn y gair ‘hy’ i greu’r 
sain ‘hŷn’, sy’n llusgo’n siort orau i 
‘hunwn’! Ond sylwch wedyn mai gair 
diacen sydd o dan yr acen gynta yn yr 
ail linell ym mhob cwpled. Rhythm 
cynghanedd arall sydd i’r llinellau hyn, 
sef y Sain. Mae honno o’r golwg am y 
tro...

 Rwy’n credu y gwneith les 
i ni ymarfer chydig mwy ar y cwpled 
cywydd llusg/mantach. Tri chwpled 
arall tebyg erbyn y tro nesa os gwelwch 
yn dda. Ac wedyn mi ddatgela i 
union ystyr yr enw rhyfedd TRAWS 
FANTACH, ac mi awn yn ein blaenau 
dan ganu! Anfonwch eich cynigion ata 
i: twmtrefan@hotmail.co.uk erbyn 2 
Chwefror os gwelwch yn dda.
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418

Haydn E. Williams Cyf. 
Syrfewyr Adeiladu Siartredig 

 
 

 
Gellidara, Penrhos, PWLLHELI 

Gwynedd  LL53 7HF 
Ceisiadau Cynllunio 
Cynlluniau Adeiladu 

Adroddiadau i Brynwyr Tai 
Gwaith Proffesiynol Cyflawn 

Ymgynghori 
(01758) 614 444  (07881) 641 792 

info@haydnewilliams.com 
www.haydnewilliams.com 

Gwasanaeth Tacsi 
CRICIETH 

 
(01766) 522 726 

Meysydd Awyr 
Gorsafoedd Rheilffordd 

Gwasanaeth Lleol 
UNRHYW BELLTER

Gwasanaethau Angladdau 
PORTHMADOG 

10 Stryd Newydd, Porthmadog 
Rheolwr Swyddfa 

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

• Capel Gorffwys Preifat 
• Sylw personol 24 awr 

• Cynlluniau angladd ‘Golden Charter’ 
• Cerrig Coffa 

H.O. Davies Cyf. 
Trefnwyr Angladdau Annibynnol 

yn gwasanaethu ardal eang. 
www.porthmadogfunerals.com 

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

AR DRAWS
3 Gofid Tina ydyw dicter (9)
8 Cymro’n cuddio yn Ne Bannau 
Brycheiniog (4)
9 Dic Aberdaron – y ddiethig E? (8)
10 Trwch a braster tra dew (6)
13 M- - astud, gŵr doeth (3) Dihareb
15 Gweld ar we, Golwg (5)
17 Noe felen yn troi’r Cawr gau (4,3)
18 Gwasgaru had (3)
19 Haint ar groen o Ward Ned (7)
21 Dyn o’r De – yr Hwn2 (5)
24 Tedi o Lanarthne (3)
27 Gerallt a’i frawd Geraint, sêr o’r 
S- - - - - (6)
30 Dywediad o Ŷd Bryste (8)
31 Sodro wrth rasio (4)
32 Deuddeg o’r gloch (6,3)

I LAWR
1 Rh- - - gymedrol, plwyf da’i reolau… 
(4) Dihareb
2 Bras a gerwin ydyw’r gwar (4)
4 Dal anadl, swnio fel ugain (5)
5 Y Galeri a’r Tate yn troi Eurolau (7)
6 A- - - hwyr, ateb yn llwyr (4) 
Dihareb
7 Negesau o’r siop yw awydd un (6)
11 Lles a wêl (3)
12 Tegan tir pori (3)
13 Un denau yw, Mina (4)
14 Clwyf neu anaf mewn briwsion (4)
15 G- - - mwy y mae y mwyaf (4) 
Dihareb
16 Gardd ar goll yn Nhregarth (4)
17 Cerdd neu ddarn o farddoniaeth (3)
18 Aelod cyfetholedig o gyngor tref 
a draen hu’ (7)
20 Trigfa bws neu drên (6) [sillafiad 
modern]
22 Pwy a ŵyr? Nid wyres (3)
23 ‘T- - Bethlem dref’ (3) Emyn
25 Gwaith James Bond a’i ffrindiau 
Y Bois (5)
26 Bwyd da yw barn y da (4)
28 Mae’n tywyllu Sion (4)
29 Y gair cyntaf yn U.D.A. (4)

ATEBION CROESAIR 417
AR DRAWS: 7 Herian 8 Arafwch 
9 Dacw 11 Iach 12 Llain 15 Maneg 
17 Crintach 19 Diferyn 21 Sidan 24 
Llanw 27 Oer 28 Poeth 30 Hwylio 
31 Ffynnon
I LAWR: 1 Hela 2 Dicw 3 Encil 
4 Carchar 5 Paill 6 Pwti 9 Dim 10 
Cynefin 13 Astudio 14 Nych 16 Gwr 
17 Cwn 18 Ias 19 Dull 20 Ymosod 22 
Nyth 23 Craffu 25 Adwy 26 Wele 28 
Pont 29 Ebol

Cefnogwch 
ein hysbysebwyr

Y FFYNNON Ionawr 202130



31Y FFYNNON Ionawr 2021

Cofiwch anfon eich newyddion lleol atom erbyn 9 Chwefror

BLWYDDYN Newydd Dda, gyda 
mawr obeithion am hapusrwydd ac 
iechyd i chi gyd.
 Wrth i ni groesawu blwyddyn 
newydd cofiwn am drigolion o ardal 
Abererch a gafodd brofedigaeth yn 
ddiweddar. Cydymdeimlwn â theulu 
Dafydd, Doltrement gynt a fu farw 
yn ei gartref newydd yng Nghilgwri 
cyn y Nadolig. Anfonwn ein cofion 
at ei frawd Alun a’i wraig Rhiannon, 
a’r cefndryd – teulu Ty’n Coed, 
Abererch a Bodfel, Llannor – ynghyd 
â’i ffrindiau yn yr ardal hon.
 Llongyfarchiadau i Robin a 
Sian, Fferm Llwynhudol ar enedigaeth 
eu mab Sion Eifion ar ddechrau 
Rhagfyr. Anrheg Nadolig gwerth 
chweil ac ŵyr cyntaf i Eifion a 
Kathleen, Pwllheli.
 Dymuniadau gorau i Glyn 
Morris, 8 Tan yr Eglwys, a gwellhad 
buan i bawb a fu’n derbyn triniaeth yn 
yr ysbyty yn ddiweddar.
 Cydymdeimlwn â theulu 
Abererch a Crossing, Pwllheli yn eu 
profedigaeth o golli Valmai.
 Braf oedd gweld Wil, Ceri, 
Lorna a Dafydd – tîm y pentref – yn 
ymddangos ar raglen Hewlfa Drysor 
ar S4C yn ddiweddar.

NOS FAWRTH, 5 Ionawr cynhaliwyd 
oedfa Zoom ar gyfer aelodau a 
chyfeillion y capel. Y pregethwr 

oedd y Parch. Robert Parry, Coed 
Llai sy’n gweinidogaethu yn Lerpwl. 
Traddododd bregeth  ddechrau 
blwyddyn a fwynhawyd gan bawb, a 
mwynhaodd pawb y profiad yn ogystal.

LLONGYFARCHIADAU a phob dymuniad 
da i Erin Dwyfor Roberts, Llystyn Canol ar 
ei phen-blwydd yn 21 ar 24 Ionawr.
 Difyr hefyd oedd gweld Elgan 
Roberts, Llystyn Canol ar y rhaglen Ken 
Hughes yn Cadw ’Dolig i Fynd ar S4C. 
Daeth Ken i Llystyn Canol i ddewis ei dwrci 
ac yna gwelwyd Elgan yn danfon y twrci i 
Bentrefelin.
 Cydymdeimlwn yn ddwys â Mrs 
Nancy Jones a Mr Eifion Jones, Tegfan, 7 
Penllystyn yn eu profedigaeth o golli chwaer 
a modryb annwyl. Bu farw Mrs Margaret 
Eurwen (Maggie) Roberts o Glynnog Fawr 
yng Nghartref Gofal Bryn Awelon, Cricieth 
ar 11 Rhagfyr yn 96 mlwydd oed.
 Llongyfarchiadau i Mair a Dic, 
Gwindy ar ddod yn nain a thaid i Swyn 
Eluned, merch fach Gwilym a Ffion yng 
Nghaerdydd.   Gol.

CROESO i Gwenan a Barry a’u 
merched bach Marged a Betsan sydd 
wedi symud i fyw o’r Felinheli i 
Gorseddfa. Gobeithio y byddwch yn 
setlo’n dda yn ein plith.
 Cawsom gyfle yn rhifyn mis 
Tachwedd i gyfeirio at lwyddiant 
Annest O’Neill, Waen Helyg. Y tro 
hwn fe’i llongyfarchwn am ennill 
cystadleuaeth gwneud poster o dan 

nawdd Gwasanaeth Tân Gogledd 
Cymru. Ei gwobr oedd tabled Amazon 
Fire 7. Beth arall!
 Mae gennym le i ddiolch i 
fusnesion y dref am y gwasanaeth a 
ddarparwyd ar ein cyfer yn y cyfnod 
cyn y Nadolig. Diolch hefyd i’r siopau 
sy’n agored ar hyn o bryd ac yn 
gwasanaethu trigolion yr ardal.
 Ar 11 Ionawr fe gollodd y 
dref un o’i ffigyrau amlycaf. Bu farw 
Robert Price ar ôl treulio cyfnod byr 
yn Ysbyty Gwynedd. Anfonwn ein 
cydymdeimlad at Ann ac Anna a’r 
teulu yn eu profedigaeth. Cyhoeddwn 
deyrnged iddo yn y rhifyn nesaf o’r 
Ffynnon.

BLWYDDYN Newydd Dda i bawb 
sydd a chanddynt gysylltiad â’r Cwm 
ac i holl ddarllenwyr Y Ffynnon. 
Glynwn wrth eiriau’r cwpled hwn o’r 
gerdd ‘Gobaith’ gan R. Elwyn Thomas:

Llwm yw gaeaf oer a chlaerwyn
Ond er hynny fe ddaw’r gwanwyn.

YN GYNTAF oll, Blwyddyn Newydd 
Dda i bawb o ddarllenwyr Y Ffynnon 
ym mhob man. Gobeithio wir gyda’r 
rhaglen frechu eisoes wedi dechrau cael 
ei thraed dani y bydd hi’n flwyddyn 
newydd well i bawb, ac y gwelwn ni 
waredu effeithiau haint Cofid-19 o’n 
cymunedau maes o law.
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 Cylch Trafod yr Alltwen: 
Gyda gofid a thristwch y derbyniwyd 
y newydd am farwolaeth Mr John E. 
Edwards, 34 Heol Newydd, Porthmadog 
gynt. Am flynyddoedd lawer bu John 
Edwards yn Is-gadeirydd y Cylch 
Trafod a bu ei ddiweddar briod Bet ac 
yntau’n aelodau ffyddlon a gwerthfawr 
am gyfnod maith. Roeddynt ill dau 
yn mwynhau arlwy’r Cylch Trafod a 
chwmnïaeth eu cyd-aelodau. Braf bob 
amser oedd cael cyfle i sgwrsio gyda 
nhw pan ddeuent am dro i’r Cwm, a 
Bet wrth ei bodd yn sôn am ddyddiau 
ei phlentyndod yng Nghwm Fedw. 
Cydymdeimlir yn ddiffuant iawn iawn 
â Dr J. Melfyn Edwards a’r teulu, yn 
ogystal ag â Mrs Dorothy Edwards a’r 
teulu, yn eu profedigaeth o golli tad, 
tad-yng-nghyfraith, taid a hen daid 
annwyl iawn.
 Cydymdeimlwn â Megan 
Lloyd Williams, y gohebydd lleol, 
ar ei phrofedigaeth hithau yn colli 
cefnder yng Nghwm Rhondda. Ar 
nodyn hapusach, llongyfarchwn hi ar 
ddathlu ei phen-blwydd yn 70 yn ystod 
Rhagfyr. – Gol.

NOS Fercher, 30 Rhagfyr yng nghwmni 
ei deulu ac yn dilyn salwch byr bu farw 
Mr Charles Morgan, Maes Myrddin. 
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â’r teulu 
oll yn eu profedigaeth o golli gŵr 
poblogaidd, difyr ei sgwrs a fu’n dad 
a thad-yng-nghyfraith caredig, yn daid 
arbennig, yn frawd annwyl ac yn gyfaill 
triw i lawer.
 Estynnwn ein cydymdeimlad 
llwyraf â Mrs Ceridwen Hughes, 
Manchester House a’r teulu yn ei 
phrofedigaeth o golli ei chwaer yn 
Nhywyn, Meirionnydd yn ystod y mis.
 Trist hefyd oedd clywed am 
golli Dafydd Evans, Gwyddfor gynt, 
yng Nghilgwri ychydig ddyddiau cyn 
y Nadolig. Cydymdeimlwn â’i deulu 
ac â’i ffrindiau yn yr ardal hon. 

Ddydd Sadwrn, 19 Rhagfyr 
priododd Ellen Wyn Jones ag Alun 
Taylor, Clydannedd, Stad Ty’n Rhos 
yn Siambr Dafydd Orwig, Caernarfon. 
Yn Tremfan Hall, Llanbedrog yr oedd 
y dathliad ar ôl y briodas yng nghwmni 
eu teulu agosaf. Yn y llun, a dynnwyd ar 
lan y môr yn Nhrefor, mae eu meibion 
Arthur a Ianto. Un o Drefor yw Alun sy’n 
gweithio fel adeiladwr hunangyflogedig, 
ac Ellen yn dod o Forfa Nefyn ac yn 
ddarlithydd Mathemateg yng Ngholeg 
Meirion Dwyfor. Llongyfarchiadau a 
phob dymuniad da iddynt.
 Treuliodd Nanw James, Syntir 
a Iestyn Fôn Jones, Hafod gyfnod yn 
yr ysbyty ac mae Gwyneth Roberts, 
Gwelfor wedi cael damwain adra. 
Cofion atoch a gobeithio y byddwch yn 
well yn fuan.
 Croeso i Emma (Rhedynog Isaf 
gynt) a Richard a'u meibion Rhodri a 
Rhys i fyw i Ty'n Gors, Llanarmon.
 Merched y Wawr: Nos Fawrth, 
22 Rhagfyr cawsom gwmni Gwyn 
Jones, Pennarth Fawr (Cyfarwyddwr 
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog) trwy 
gyfrwng Zoom. Croesawyd pawb a 
ymunodd gan Phyllis ein Llywydd, 
ac aeth Gwyn Jones ymlaen i ddangos 
lluniau o’r safle hudolus hwn sy’n sicr 
yn drysor. Adeilad Gothig yw’r Plas, 
ac yn 1883 y cafodd y cyhoedd gyfle 
i ymweld â’r lle am y tro cyntaf pan 
gymerodd yr enwog Solomon Andrews 
feddiant ohono. Erbyn 1979 roedd ym 
meddiant Gwyneth a Dafydd ap Tomos, 
a gweithiodd y ddau’n ddiflino yno i’w 
adfer a datblygu’r adeilad yn oriel gelf, 
a nhw sefydlodd Gyfeillion Plas Glyn y 

Weddw. Edrychir ymlaen at ddatblygiad 
pellach yno yn y dyfodol agos pan gaiff 
lle bwyta helaethach ei adeiladu.

LLONGYFARCHIADAU i Dylan 
Pritchard, 2 Bryn Eifion a ddathlodd 
ben-blwydd arbennig ddiwrnod cyn y 
Nadolig.
 Anfonwn ein cydymdeimlad 
at Alwena Owen, Angorfa a’r teulu yn 
eu profedigaeth o golli mam Alwena 
sef Mrs Catherine Davies, Tremadog 
yn ddiweddar.
 Estynnwn groeso cynnes i 
Bryn Fôn, Anna a’r teulu sydd wedi 
symud i fyw i’r pentref dros y Nadolig. 
Dymunwn bob hapusrwydd i chi yn 
eich cartref newydd.
 Manteisiwn ar y cyfle hwn 
i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda 
iawn i holl ddarllenwyr y Ffynnon.

LLONGYFARCHIADAU i Ceiri a 
Meira, 2 Cae Llyn ar ddod yn hen 
daid a nain i dripledi. Ganwyd tair o 
genod bach – Eila, Enia a Meia – i 
Catrin eu wyres a’i chymar Gareth ym 
Mhenygroes, chwaer fach i Mila. Pob 
hwyl ar y magu.
 Cydymdeimlwn gyda Mr 
David Knezevic, Bryn Llan yn ei 
brofedigaeth o golli ei wraig Marguerite, 
a hefyd cydymdeimlwn gyda Mr Tom 
Griffiths, Glasfryn yn ei brofedigaeth 
o golli ei wraig Mavis.
 Llongyfarchiadau i  Ann 
Williams, Rynys ar ddathlu ei phen-
blwydd arbennig yn ddiweddar.
 Eglwys Sant Aelhaearn: 
Syfrdanwyd plwyf Beuno Sant 
Uwchgwyrfai gan y newydd fod y 
Parch. J. Lloyd Jones wedi marw’n 
sydyn ac yntau’n 55 mlwydd oed. 
Bu’r angladd yn Sant Beuno, Clynnog 
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gyda Lloyd yn cael ei gladdu yn 
Llanbadarn Fawr. Daeth Lloyd yma 
ar adeg anodd iawn pan oedd Beuno 
Sant Uwchgwyrfai yn cael ei ffurfio, 
plwyf sy’n ymestyn o Lanaelhaearn i 
Benygroes, ac fe fydd colled ar ei ôl.
 P e n d e r f y n w y d  c y n n a l 
gwasanaeth Noswyl y Nadolig gyda 
phawb yn dilyn rheolau Cofid-19 yr 
Eglwys yng Nghymru. Yn gwasanaethu 
roedd y Canon Peter James gyda 
Sianelen Pleming wrth yr organ. 
Canwyd y carolau gan Dafydd Roberts, 
Hafod a oedd yn sefyll y tu ôl i sgrin er 
mwyn diogelu pawb.
 Antur Aelhaearn: Mae’r senedd 
wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd yn 
ystod 2020 drwy gyfrwng Zoom. Er y 
clo fe fu misoedd yr haf yn rhai prysur, 
gyda thenant newydd yn symud i 
adeilad yr Antur a phrysurdeb prosiect 
Byw a Bod i’r Gymuned a ariannwyd 
gan Arloesi Gwynedd Wledig a Menter 
Môn. Ffrwyth y cynllun hwn yw 
Carwyn y car trydan y cewch ei hanes 
ar dudalen arall o’r papur hwn.
 Mae’r gwaith ar yr ardd 
Ddementia/Pontio’r Cenedlaethau 
wedi ailddechrau ac mae’n barod 
rwan ar gyfer y tŷ gwydr a’r ddau gwt. 
Plannwyd 105 o goed brodorol a nifer 
fawr o fylbiau amrywiol ynddi ac fe 
ffurfir Clwb Garddio yn fuan. 
 Cyn y Nadolig daeth criw o 
wirfoddolwyr at ei gilydd i ddosbarthu 
anrhegion Nadolig i blant y pentref ar 
ran yr Antur – rhywbeth bach i godi 
calon ar ôl blwyddyn hynod o anodd. 
Diolch i Mari, Paul, Llinos, Lynda, 
Kelly a Hari am ddosbarthu, ac i Lynda 
a Kelly am lapio’r cwbl.

BLWYDDYN Newydd Dda i bawb a 
gobeithio i chwi gael Nadolig hapus er 
yn wahanol.
 Llongyfarchiadau i Henry ac 
Ann Roberts, Hen Erddi ar enedigaeth 
ŵyr bach, Llew Cynan i Steffan y 
mab a’i bartner Mali yn Llanfrothen. 
Ann wedi gwirioni ar fod yn famgu. 
Dymuniadau gorau iddynt oll.

 Y n  y r  u n  m o d d , 
llongyfarchiadau i John a Nerys, 
Ynysgain Fawr ar ddod yn daid a 
nain unwaith eto. Ganwyd merch 
i Sion ac Elliw, Hafod Ynysgain. 
Llongyfarchiadau i chi’ch dau hefyd 
a chroeso i ti, Elenid Sion. Dwi’n siwr 
bod dy frawd a’th chwaer fawr Iori a 
Marged wrth eu bodda efo chdi.
 Ein cydymdeimlad dwysaf â 
Mr Rob Thomas, Porth, Maes Llwyd 
yn ei brofedigaeth o golli ei fam yng 
Nghaernarfon yn ddiweddar.
 Croeso i Miriam Williams o 
Drefor sydd wedi dod i fyw i rhif 1 Tai 
Newyddion. Gobeithio y bydd yn hapus 
iawn yma. Hefyd dymuniadau gorau i 
Naomi, Peredur a Gronw sydd wedi 
gadael i fyw yn Llannor.
 Ydych chi wedi cael eich 
brechiad? Mi ges i fy un i yr wythnos 
diwethaf ac mae’n rhaid canmol y drefn 
yng Nghanolfan Iechyd Cricieth. Di-lol 
iawn. Diolch iddynt, a gofalwch am y 
drefn sef golchi dwylo, gwisgo mwgwd 
a chadw pellter. Byddwch yn saff.

BLWYDDYN Newydd Dda i chi gyd, 
a mawr obeithio eich bod oll yn cadw’n 
iawn yn ystod y dyddiau dyrys yma.
 Llongyfarchiadau i Osian 
Llywelyn Hughes Jones, Tu Hwnt i’r 
Mynydd Isaf ar ddathlu ei ben-blwydd 
yn ddeunaw ar 22 Rhagfyr 2020. 
Gobeithio i ti gael diwrnod wrth dy 
fodd, Osian.
 Un arall oedd yn dathlu’r 
deunaw fis Rhagfyr oedd Elin Fflur, 
Adwy’r Nant. Gobeithio i ti fwynhau 
dy ddiwrnod. Llongyfarchiadau hefyd 
ar dderbyn swydd llawn amser ar fferm 
Hendy, Caernarfon. Dymuniadau gorau 
iti.
 Nos Wener, 8 Rhagfyr gwelwyd 
Reuben Cennin Hughes ar raglen Heno 
S4C. Er ei fod bellach yn byw ym 
Morfa Nefyn mae’n enedigol o ardal 
Y Ffynnon, yn fab i Eifion a Margaret 
Hughes, Brychyni. Penderfynodd 
Reuben osod targed iddo’i hun sef 
ceisio am ugain record byd mewn plygu 

a thorri metel efo dwylo, a hynny er 
mwyn codi arian at dair elusen sydd 
wedi bod o gymorth aruthrol iddynt 
fel teulu yn ddiweddar. Mae’r her yn 
cymryd lle dros gyfnod o dri mis, 
wedi dechrau ar 1 Rhagfyr 2020 ac i 
orffen cyn 1 Mawrth eleni. Yn ogystal 
â hynny bydd Reuben yn cymryd rhan 
yn niwrnod Guinness World Record 
fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C ar 1 
Mawrth fel rhan o ddathliadau Gŵyl 
Dewi, gyda’r gobaith o dorri record 
Guinness i goroni’r ymdrech.

 Dymuna Reuben a’r teulu 
ddiolch o galon am bob cefnogaeth a 
chyfraniad sydd wedi, ac yn parhau i 
fod, yn andros o gymorth ac anogaeth 
i gyflawni bob her. Dymunwn ninnau’r 
gorau i Reuben. Os dymunwch 
gyfrannu at yr achosion teilwng hyn 
yna mae modd i chi wneud hynny trwy 
ddilyn y dolenni isod: 
Ambiwlans Awyr: https://www.
justgiving.com/Reuben Hughes1
Ysbyty Plant Alder Hey: https://www.
justgiving.com/fundraising/reuben-
Hughes2
Ward Alaw: https://www.justgiving.
com/Reuben-Hughes3

ER gwaethaf yr amgylchiadau cafwyd 
gwasanaeth Nadolig diddorol a graenus 
gan blant yr Ysgol Sul eleni eto. Ar 
anogaeth Hafwen Owen, Bryn Mawr 
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aeth y rhieni ati i ddysgu’r plant 
a’u cael i recordio eitemau gartref. 
Rhoddwyd y cyfan at ei gilydd wedyn 
yn ddeheuig i wneud ffilm i’w dangos 
ar Zoom gan Meinir, merch Hafwen. 
Llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan 
o’r fenter.
 Da gweld Dafydd Myrddin a 
Ceri, Nantoer a’u mab Ben, sy’n ddeg 
oed, wedi gwella ar ôl pwl o waeledd. 
 Dymunwn yn dda i Mrs Nancy 
Griffith, 1 Tregarn a syrthiodd a thorri ei 
chlun. Cafodd lawdriniaeth yn Ysbyty 
Gwynedd a gobeithiwn ei gweld o 
gwmpas yn fuan.
 Cydymdeimlwn â Becky 
a Laura, genod Brynafon yn eu 
profedigaeth o golli eu tad, Mr John 
Davies Skinner yn 60 oed.
 Cydymdeimlwn hefyd â 
Catherine ac Edwyn Hughes, Cadwyn 
a’r teulu ar farwolaeth Mr Charles 
Morgan, tad Catherine a gartrefai ym 
Maes Myrddin, Chwilog yn 87 oed. 
Wedi cyfnod ym Mryn Beryl treuliodd 
yr wythnosau olaf yn Cadwyn dan ofal 
y teulu.

YN GYNTAF oll, Blwyddyn Newydd 
Dda i bawb o ddarllenwyr Y Ffynnon 
ym mhob man. Gobeithio wir gyda’r 
rhaglen frechu eisoes wedi dechrau cael 
ei thraed dani y bydd hi’n flwyddyn 
newydd well i bawb, ac y gwelwn ni 
waredu effeithiau haint Cofid-19 o’n 
cymunedau maes o law.
 Cylch Trafod yr Alltwen: 
Gyda gofid a thristwch y derbyniwyd 
y newydd am farwolaeth Mr John E. 
Edwards, Tŷ Mawr, Treflys, ac yn fwy 
diweddar 34 Heol Newydd, Porthmadog 
gynt. Am flynyddoedd lawer bu John 
Edwards yn Is-gadeirydd y Cylch 
Trafod a bu ei ddiweddar briod Bet ac 
yntau’n aelodau ffyddlon a gwerthfawr 
am gyfnod maith. Roeddynt ill dau 
yn mwynhau arlwy’r Cylch Trafod a 
chwmnïaeth eu cyd-aelodau. Braf bob 
amser oedd cael cyfle i sgwrsio gyda 
nhw pan ddeuent am dro i’r Cwm, a 
Bet wrth ei bodd yn sôn am ddyddiau 

ei phlentyndod yng Nghwm Fedw. 
Cydymdeimlir yn ddiffuant iawn â Dr 
J. Melfyn Edwards a’r teulu, yn ogystal 
ag â Mrs Dorothy Edwards a’r teulu, 
yn eu profedigaeth o golli tad, tad-
yng-nghyfraith, taid a hen daid annwyl 
iawn.

LLONGYFARCHIADAU i Ken 
Hughes am raglen wych noson Nadolig, 
un o’r rhai gorau a fu ar S4C dros yr 
Ŵyl. Tonic i ni gyd a rhoi gwên ar 
ein hwynebau dros y cyfnod ansicr 
yma. Rydach chi wir wedi rhoi Bryn 
Tyddyn ar y map eto Ken, efo’r 
syrpreis gawsoch chi gyda Shan Cothi 
a Gwenan Gibbard yma i’n diddori.
 Ddydd Sul, 10 Ionawr daeth 
y newydd trist am farwolaeth Mr John 
Edwards, gynt o Dŷ Mawr, Treflys. 
Bu John yn aelod ffyddlon o Bwyllgor 
y Gymdeithas, Pentrefelin a Threflys, 
ac yn Gynghorwr dros yr ardal ar 
Gyngor Cymunedol Dolbenmaen. 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r 
teulu oll yn eu profedigaeth lem o golli 
cymeriad diddorol a hoffus, a oedd 
yn ffrind ffyddlon i lawer yma yn y 
pentref.

AR GYCHWYN blwyddyn arall 
hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd 
iach a gwell o’r hanner i bob un 
ohonom! Dydi’n traed ni ddim yn 
gwbwl rydd eto nac ydyn ond mae 
gobaith ar y gorwel gyda dyfodiad mwy 
nag un math o frechlyn.
 Un sydd wedi bod yn hynod 
brysur yn ystod y cloeon ydi Cian, 
Hendre Bach. Mae bellach wedi 
darlunio sawl pentref yn ei arddull 
unigryw ei hun ac un o’i gampweithiau 
diweddaraf ydi Rhosfawr.

Os hoffech archebu print o’r llun, 
cysylltwch â Carys Hendre Bach ar y 
ffôn 01766 810187 neu drwy gyfrwng 
Facebook. Y pris ydi £30.
 Mae datblygiadau ar droed 
ym Mryn Ffynnon ers dechrau’r mis. 
Croeso mawr i Geraint, Catrin a’r 
plant Now a Twm. Mae gan Geraint 
gysylltiadau agos iawn â Rhosfawr 
gan i’w ddiweddar dad, Gareth Parry, 
gael ei fagu yn Briar Cottage (neu Tan 
Coed erbyn heddiw). Dydi Catrin ddim 
yn ddiarth i’r ardal chwaith gan ei bod 
wedi ei magu ym Mwlch y Ffordd 
Uchaf, Y Ffôr. Pob dymuniad da ichi 
yn eich cartref newydd. Braf dweud 
bod rhyw acer fach o Gymru wedi ei 
gwarchod.

TRIST yw nodi y bu farw John Edwards, 
Tŷ Mawr gynt fore Sul, 10 Ionawr yn 
90 oed. Anfonwn ei cydymdeimlad 
at ei fab Melfyn, Linda a Dorothy ei 
ferched-yng-nghyfraith, yr wyrion a’r 
gorwyrion i gyd.

TREFLYS

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

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

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

Lleˆn Ll ̂yn Llyfrwerthwyr 
Y Maes, Pwllheli  •  (01758) 612 907  •  www.llenllyn.com  •  llenllyn@btconnect.com 
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DERBYNIODD Gwenda Owen, 
Lliwdy driniaeth i’w llygaid yn Ysbyty 
Gwynedd yn ddiweddar. Gobeithio 
eich bod yn gwella erbyn hyn Gwenda.
 Llongyfarchiadau i Eric Troop, 
Môn Eifion, Lôn Tŷ’r Gof ar ddathlu 
ei ben-blwydd yn 90 oed.
 Croesawn i’r pentref Geraint, 
Catrin a’r genod Cadi a Mali i 1 Siop 
Fawr, a Meic ac Angela i 3 Siop Fawr, 
a Julia Zywina i Lliwedd.
 Os am gynnwys newyddion 
yn y rhifyn nesaf ffoniwch Llain Las 
– 810501.
 D y m u n w n  f l w y d d y n 
ddedwydd i bawb eleni, er ynghanol y 
pandemig. Cadwch yn ddiogel.

LLONGYFARCHIADAU a phob 
dymuniad da i Anna Ellis Griffith, Bryn 
Ffynnon ar ddathlu ei phen-blwydd yn 
ddeunaw ar 7 Ionawr.

Y Gynghanedd Heddiw (gol. Aneirin Karadog, Eirug Salisbury) £9.95 

Ysbryd Morgan – adferiad y meddwl Cymreig (Huw L. Williams) £16.99 

Ar Grwydir Eto (Goronwy Evans) £7.99 

Johnny, Alpen a Fi (Dafydd Llewelyn) £8.00 

Mae’r Cyfan i Ti (Luned Aaron) £6.99 

Draenen y Draenog a’i Ffrindiau (Ffiona Fôn) £4.99 

Kistvaen (Calan) CD £11.99 

Feiral (Mr Feiral) CD £11.99
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Rhedeg rhwng
haint a henaint

Iwan ar gyrraedd Abersoch yng nghanol ras wltra Pen Llŷn yn 2018 
[Llun: Sportpictures Cymru] 

MAE YNA rai blynyddoedd ers pan ydw i wedi bod yn rhedeg go iawn. Yn 
gwneud hyn-a-hyn bob wythnos, ac yn gwneud rasys – yn rhannol i gael rhywbeth 
i anelu ato.
 Ras fynydd Yr Aran yn Llanuwchllyn oedd y ddiwetha o’r rasys arferol 
yn 2020. Mi ddywedwyd gan rywun bod y ras yn debygol o fod y digwyddiad 
chwaraeon mwyaf oedd yn cael ei gynnal ar y diwrnod hwnnw. Efallai ei fod 
o’n iawn – mi oedd pob dim, yn gemau a phob dim arall, yn cael eu canslo ym 
mhob man a’r pla yn cau am bob peth. Rhyw ras digon sâl fu hi i mi i fyny’r 
Aran. Yn arafach na’r tro cynt.
 Mae’r blynyddoedd diwetha ’ma wedi mynd yn arafach na’r flwyddyn 

cynt bob gafael. Mae’n siŵr na fedra i 
ddisgwyl dim llawer gwell. ‘Wt i’n dal 
i redag?’ meddai ambell un weithiau. 
‘Ydw, ryw fath’ … ‘Taw’. Efallai bod 
’na fymryn o syndod mod i’n dal i fedru 
mynd ond y tu ôl i hynny efallai amau 
bod yna ryw goll arna i.
 Mae dal ati ar brydiau yn 
medru bod yn haws na phenderfynu 
rhoi’r gorau i wneud rhywbeth. Felly 
dal ati yr ydw i wedi ei wneud hyd 
yn hyn, heblaw am egwyl yn niwedd 
Mawrth a dechrau Ebrill. Mi es i redeg 
rhyw daith o’r Berch i’r Lôn Goed ac i 
Afon-wen, ac mi oeddwn yn ddifrifol 
falwennaidd a di-ffrwt. Am wn i mai 
wedi cael y dywededig bla oeddwn i. 
Wnes i ddim ohoni am dros bythefnos 
wedyn. Doedd yr aflwydd ddim mor 
llethol â hynny beth bynnag oedd o, 
felly dyma ailafael ynddi yn y cyfnod 
hynod lonydd hwnnw. I lawr i lan y môr 
yn Berch, i Benychain drwy faes golff 
Bytlins, at dai Tal-y-bont at Winllan 
Botach a’r hen lôn, ac yn ôl i’r tŷ. Ar 
ddyddiau mwy anturus mi fyswn wedi 
mynd yr holl ffordd i’r dre heibio’r 
‘Tun Samon’ i lan môr Berch dre a 
rownd o fanno.
 Mi oedd hi’n boeth a chydig o 
bobl ar y traeth a bron bawb yn cyfarch 
yn Gymraeg – yn fy atgoffa o’r oes pan 
oeddwn i’n blentyn ac yn sylwi ar bobl 
yn siarad Saesneg ym Mhwllheli yn 
yr haf. Ond am y rhedeg – pob un ras 
wedi ei chanslo: Ras y Copaon 1000m 
ym mis Mehefin, Ras yr Wyddfa ym 
mis Gorffennaf a maes o law Marathon 
Eryri ym mis Hydref. Mi gynhaliwyd 
ras 9 milltir ym Mhenmaen-mawr 
fis Medi – pawb yn gorfod gwitjad 
pum munud ar ôl y rhedwr cynt cyn 
cychwyn rhag i neb gael ei heintio. 
Wnes i fawr o strôc ohoni yn fanno 
chwaith ond mi oedd yn newid cael 
rhedeg ras.
 Does yna ddim dwywaith bod 
yna fwy o fri yn ddiweddar ar redeg. 
Faint o les wneith o? Mae’n dibynnu 
mae’n siŵr. Mae yna ryw ddiffyg ar 
ben-glin neu glun neu groth coes neu 
gyffelyb yn cyrraedd sawl un nes bod 
yn rhaid rhoi’r ffidil yn y to. Ysywaeth 
hefyd mae i rai eraill ryw deimlad eu 
bod wedi mynd mor ara deg a di-sêl nes 
nad oes unrhyw awydd dal i gyboli. 
 Hwyrach yn wir ma hynny 
wneith fy stopio i ddal i rygnu – ac y 
caf orweddian ar gadair esmwyth dan 
gysgodau rhyw balmwydd clyd?
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