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Llongyfarchiadau calonnog i Mari Lloyd, Hendre Waelod, Cwm Nantcol, 
ar ei llwyddiant yng nghystadleuaeth fisol Urdd y Ffotograffwyr am ddau 
o’i lluniau.  Dyma ymateb Mari ar ei thudalen FB i’r dyfarniad: ‘Aaaa, dwi 
mor hapus i gyhoeddi fy mod i wedi derbyn dwy wobr Efydd gan Urdd y 
Ffotograffwyr am y ddau lun canlynol.  Dyma’r tro cyntaf i mi roi cynnig ar y 
gystadleuaeth fisol yma.’

DWY WOBR I MARI

Bu Carys Eiri Jones, merch Harri 
Jones, Tirionfa, Dyffryn Ardudwy, 
yn brysur drwy gydol mis Medi yn 
beicio yn ddyddiol i godi arian tuag 
at Ymchwil Canser.  Dewisodd Carys 
gymryd rhan yn yr her hon eleni gan 
ei bod wedi cyrraedd union oed ei 
mam pan fu farw o’r clefyd creulon 
hwn.  Roedd eisiau gwneud rhywbeth 
i gofio amdani ac i gefnogi gwaith yr 
elusen.  Beiciodd dros 300 milltir yn 
ystod y mis fel rhan o’r her a chododd 
swm o £850 at yr achos.  Hoffai Carys 
ddiolch yn fawr iawn i bawb a fu 
mor garedig yn ei noddi ac am eu 
cefnogaeth drwy gydol yr her.

CODI £850 AT
YMCHWIL CANSER

Calendr 2021 ar werth 
yn y siopau rŵan - £5

CALENDR DRWY’R POST
1 copi - £6.50
2 gopi - £12

Siec a’ch cyfeiriad i P Mostert
os gwelwch yn dda

[Manylion ar dudalen 2.]



SWYDDOGION
Cadeirydd
Hefina Griffith 01766 780759
Trefnydd Hysbysebion
Ann Lewis 01341 241297
Min y Môr, Llandanwg
ann.cath.lewis@gmail.com
Trysorydd
Iolyn Jones 01341 241391 
Tyddyn y Llidiart, Llanbedr 
Gwynedd LL45 2NA
llaisardudwy@outlook.com

 Rhif y gangen: 40-37-13
 Rhif y Cyfrif: 61074229
Ysgrifennydd
Iwan Morus Lewis 01341 241297
Min y Môr, Llandanwg
iwan.mor.lewis@gmail.com
CASGLWYR NEWYDDION 
LLEOL
Y Bermo
Grace Williams 01341 280788
Dyffryn Ardudwy
Gwennie Roberts 01341 247408
Susan Groom 01341 247487
Llanbedr
Jennifer Greenwood 01341 241517
Susanne Davies 01341 241523
Llanfair a Llandanwg
Hefina Griffith 01766 780759
Bet Roberts 01766 780344
Harlech
Edwina Evans 01766 780789
Ceri Griffith 07748 692170
Carol O’Neill 01766 780189
Talsarnau
Gwenda Griffiths 01766 771238
Anwen Roberts 01766 772960

Gosodir y rhifyn nesaf ar Rhagfyr 4 
a bydd ar werth ar Rhagfyr 9.  
Newyddion i law Haf Meredydd  
erbyn Tachwedd 30 os gwelwch 
yn dda.  Cedwir yr hawl i docio 
erthyglau.  Nid yw’r golygyddion o 
angenrheidrwydd yn cytuno â phob 
barn a fynegir yn y papur hwn.  
‘Rhydd i bawb ei farn ac i bob 
barn ei llafar.’
Dilynwch ni ar ‘Facebook’
@llaisardudwy

GOLYGYDDION
1. Phil Mostert
Bryn Awel, Ffordd Uchaf, 
Harlech 01766 780635
pmostert56@gmail.com
2. Anwen Roberts
Craig y Nos, Llandecwyn
01766 772960
anwen15cynos@gmail.com
3. Haf Meredydd
Newyddion/erthyglau i:
hmeredydd21@gmail.com
01766 780541

HOLI HWN 
A’R LLALL
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Enw: 
Arthur Pugh Roberts 
[Arthur Penllech/Pugh/Arth 
Robs/Arthur Fawr]
Gwaith: 
Wedi ymddeol dair blynedd 
yn ôl yn 70  mlwydd oed 
ar ôl 55 mlynedd o weithio 
– 1962/65,  prentis yng 
Nghlwb Golff Harlech ac 
yn ôl yno 1974/78.  Cefais 
hwyl yno efo Ifan Griff a 
Maya wedyn efo Meirion a 
Barbara.
Wedi gweithio yng Nghymru 
a Lloegr yn adeiladu cyrsiau 
golff.  Wedi gweithio am 
gyfnod yng ngwaith dur 
Shotton a hefyd gweithio i 
mi fy hun yn garddio, trwsio 
peiriannau (torri gwair) ac 
am 28 mlynedd yn adran 
priffyrdd Cyngor Gwynedd.
Cefndir: 
Ganwyd fi yn Llys Mair, 
Penllech, Harlech yn un o 
bedwar o blant, tair chwaer 
a mi (y dela!).   Bu farw fy 
chwaer Megan yn un oed o 
niwmonia.
Fy rhieni oedd Hugh Pugh 
(Hugh Penllech) a Mary Ann 
Roberts (Mary Penllech).
Sut ydych chi’n cadw’n 
iach?  
Cerdded/torri lawntiau a 
gwrychoedd o amgylch y 
tŷ a bwydo’r anifeiliaid ar 
fferm yn Llechwedd, Conwy.  
Digon o ganu: mae canu yn 
rhoi gwên ar wynebau.
Beth ydych chi’n ei 
ddarllen?  
Ambell i lyfr hanes ond yn 

defnyddio Google i ddarllen 
unrhyw beth a phopeth sy’n 
fy niddori.
Hoff raglen ar y radio 
neu’r teledu?  
Pur anaml byddaf yn 
gwrando ar y radio.  
Mwynhau amryw o 
raglenni sianel Smithsonian 
a phob math o raglenni 
hanes – rhaglenni Gold 
Rush, Deadliest Catch a 
Salvage Hunters a llawer 
mwy.
Ydych chi’n bwyta’n dda?  
Rhy dda, ond dydw i ddim 
yn bwyta hanner gymaint 
ag o’n i pan yn ifanc.
Hoff fwyd?  
Pob math o ginio wedi ei 
rostio.
Hoff ddiod?  
Cwrw chwerw da a pheint 
neu fwy o Guinness.
Pwy fuasai’n cael dod allan 
i fwyta efo chi?  
Nan, fy mhartneres a 
phawb o ffrindiau pell ac 
agos [gormod i’w henwi].
Lle sydd orau gennych?   
Mae llawer lle difyr. 
Mynd hefo’r garafan i Sioe 
Llanelwedd, yr Eisteddfod 
Genedlaethol, Sioe Stêm 
Amwythig a llawer o lefydd 
eraill gyda ffrindiau da.
Lle cawsoch chi’r gwyliau 
gorau?   
Wedi cael llawer o wyliau 
da ee yn Unol Daleithiau 
America, Groeg, Twrci, 
Ffrainc, Yr Almaen, Iwerddon 
a’r Alban.
Beth sy’n eich gwylltio?   
Yr holl gwffio, lladd a diffyg 
ymresymu sydd yn y byd. 
Beth yw eich hoff rinwedd 
mewn ffrind?   
Teyrngarwch a ffyddlondeb.
Pwy yw eich arwr?   
Does gen i ddim arwr ond 
mae llawer o arwyr yn fy myd 
bach fy hun.
Pwy ydych chi’n ei edmygu 
yn yr ardal hon?  
Llawer o bobl: Bili Jones 
– un da efo’i ddwylo, 
Gwyn Saer – un da am 
hwyl; Gwilym Jones, 
am ei wasanaeth maith i 

gerddoriaeth yn Ardudwy; 
Dafydd Bryn hefyd, Llion 
ac Oscar – mi gefais lawer o 
hwyl yn eu cwmni.
Aled Morgan Jones ac Idris 
Lewis – am eu gwaith efo 
Côr Ardudwy a hwythau 
mor ifanc; Tec Ty’r Acrau – 
ffermwr da a chyd-ddisgybl 
yn yr ysgol.
Beth yw eich bai mwyaf?  
Diamynedd hefo fi fy hun 
wrth fethu gwneud pethau 
o’n i’n medru eu gwneud pan 
yn ifanc.
Beth yw eich syniad o 
hapusrwydd?  
Cael iechyd gwell i fy 
mhartneres, Nan.   
Beth fuasech chi yn ei wneud 
efo £5000?   
Ei wario siŵr iawn, ei roi at 
brynu carafan well.
Eich hoff liw?   
Coch, lliwiau crysau pêl-droed 
a rygbi Cymru heb anghofio 
clwb pêl-droed Lerpwl. 
Eich hoff flodyn?  
Cennin Pedr, ein blodyn 
cenedlaethol.
Eich hoff gerddor[ion]?   
Colin Jones a John Daniel.  Mae 
gen i barch hefyd i Dafydd 
Jones, arweinydd Meibion 
Goronwy yn Sir Fôn.  
Eich hoff ddarn[au] o 
gerddoriaeth?  
Rwyf yn hoffi bob math o 
gerddoriaeth - roc a pop a 
chlasurol.  ‘Yma mae nghalon’, 
‘Nant y Mynydd’, ‘Y Ddau 
Wladgarwr a’r ‘Pysgotwyr Perl’.  
Caf lawer o bleser yn canu 
emynau.
Pa dalent hoffech chi ei chael?   
Medru chwarae gitâr.
Eich hoff ddywediadau?    Un 
o ddywediadau Mam, ‘Mae’r 
byd yma yn mynd â’i ben iddo,’ 
- digon gwir hefyd!
Sut buasech chi’n disgrifio 
eich hun ar hyn o bryd?  
Bodlon fy myd.

SAMARIAID
LLINELL  GYMRAEG

08081 640123
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DIM SIOE I FYND IDDI 

Edwin Jones, Eithinog, Cae Gwastad, Harlech, Cadeirydd 
Sioe Flodau Harlech yn sefyll ger y gwely dahlia.  Bu 
raid canslo sioeau Haf a Glan Gaeaf yn Harlech eleni 
oherwydd y feirws.  Mae Edwin hefyd yn arfer cefnogi 
sioeau yn Ganllwyd, Garndolbenmaen a Phen-y-groes.

Yma mae Edwin yn y tŷ gwydr yng nghanol y blodau 
ffarwel haf [chrysanthemum].  Mae’r tomatos wedi hen 
fynd oddi yno.  Mae o mor brin o le fel ei fod o wedi 
llenwi’r tŷ haf [isod] efo blodau hefyd a dydi Mair, ei 
wraig, ddim yn hapus iawn efo hynny!

Un arall sy’n cefnogi’r ddwy sioe yn Harlech a hefyd sioeau 
yn y Ffôr, Pen-y-groes, Dolwyddelan, Ganllwyd a Sioe 
Meirionnydd ydi Robert Edwards, 43 Y Waun, Harlech.  Fel 
y gwelwch, mi oedd o wedi paratoi ei gynnyrch ar gyfer y 
gwahanol sioeau ond ni fu modd cystadlu.

Mae tymor Robert yn dechrau ar ddydd Gŵyl San Steffan 
[Boxing Day] pan mae o’n mynd ati i blannu hadau 
nionod.   Mae o’n prynu’r cennin gan gwmni Robinsons 
ac yn canmol rhai eleni fel y rhai gorau.  Mae’n tyfu moron 
a phanas mewn casgenni gan ddefnyddio hen gompost y 
tatws.
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Bydd llawer ohonoch 
yng nghyffiniau Dyffryn 
Ardudwy yn cofio Duncan 
a Gill Brown a’u merch 
Beca yn dod i fyw ym Mro 
Enddwyn yn 70au ac 80au’r 
ganrif ddiwethaf, ac fel y 
bu i’r teulu newid iaith yr 
aelwyd.  Roedd Duncan 
ar y pryd yn gweithio 
i’r Cyngor Gwarchod 
Natur ac yn gofalu am 
warchodfeydd fel Morfa 
Harlech a Dyffryn.
Dyma fel mae Beca’n cofio 
ei phrofiad pan yn blentyn:

“Sut brofiad yw newid 
iaith yr aelwyd o Saesneg 
i’r Gymraeg?  Yn ystod 
Wythnos Dathlu Dysgu 
Cymraeg soniodd y 
gyflwynwraig Beca Brown 
am ei phrofiad hi o gael ei 
magu gan rieni o Loegr a 
symudodd i Gymru i fyw 
gan newid iaith yr aelwyd i’r 
Gymraeg.
Yr embaras o orfod trio 
siarad iaith arall efo fy 
rhieni, a’r chwithdod o 
fod ddim cweit ar ben 
fy mhethau yn yr iaith 
honno - neu felly roedd hi’n 
teimlo, beth bynnag. Rydw 
i wedi fy ngeni a fy magu 
yng Nghymru ac wedi bod 
mewn addysg Gymraeg 
ers yr Ysgol Feithrin yn 
Nyffryn Ardudwy, ond yn 
Saesneg ges i fy magu hyd fy 
arddegau cynnar.
Mae fy mam yn dod o 

Birmingham a fy nhad 
o Swydd Derby, a dysgu 
Cymraeg fel oedolion 
wnaethon nhw.  Doedd y 
daith ddysgu ddim mor 
heriol i ’nhad gan iddo 
dreulio rhan o’i blentyndod 
yng ngogledd Cymru.  
Ond prin fod Mam yn 
ymwybodol o fodolaeth yr 
iaith Gymraeg pan ddaeth hi 
yma i fyw. 
Mae gen i go’ byw o’r 
broses ddysgu aeth fy mam 
drwyddi - y dosbarthiadau 
nos a’r rhestrau hirfaith o 
ferfau ar hen roliau papur 
wal wedi eu sticio i gefn 
drws y tŷ bach.
Dw i’n cofio hi’n mynd i 
siop y cigydd efo’r geiriau 
Cymraeg ar ddarnau o 
bapur yn ei phoced rhag ofn 
iddi anghofio sut i archebu 
bacwn yn iaith y nefoedd.
Fel aeth y blynyddoedd 
heibio fe symudon ni fel 
teulu o Ardudwy i ardal 
Caernarfon, a finnau’n 
mynychu Ysgol Syr 
Huw Owen - hotbed o 
Gymreictod naturiol os fuo 
’na un erioed.
Roedd gen i Gymraeg 
go rugl, ond roeddwn 
i’n dueddol o osgoi ei 
defnyddio hi, ac yn closio 
at blant o gefndir ieithyddol 
tebyg i mi.
Ar yr aelwyd, roedd Mam a 
Dad yn awyddus inni siarad 
mwy o Gymraeg efo’n gilydd 
fel teulu, ond roedd trio 
gwneud hynny fel artaith i fi.
‘Nath Mam a Dad 
benderfynu - dros nos, neu 
fel ’na roedd hi’n teimlo - ein 

bod ni’n mynd i newid i siarad 
Cymraeg adra.  O’n i tua 13 
oed ac i fod yn onest do’n i 
ddim o blaid y syniad.
Pan ti’n 13 oed mae bob dim 
yn embaras anferth a dwyt 
ti ddim eisiau i unrhyw beth 
newid na thynnu sylw.
Roedd y newid yn arbennig 
o heriol i Mam a Dad achos 
pan mae rhywun wedi hen 
sefydlu perthynas mewn un 
iaith mae gorfod ei sefydlu hi 
eto mewn iaith arall yn dipyn 
o daith.  Roedd hi’n daith 
droellog i ni fel teulu hefyd, 
ond fe lwyddon ni, a faswn i 
ddim yn breuddwydio siarad 
unrhyw beth ond Cymraeg efo 
fy rhieni rŵan.
Os mai teimladau digon 
llugoer oedd gen i am y 
Gymraeg i ddechrau arni, 
mae gen i’r Urdd a’r sîn roc 
Gymraeg i ddiolch iddyn nhw 
am agor fy llygaid i’r llu o 
bleserau a oedd yn cuddio reit 
o dan fy nhrwyn i.
Wythnos wrth fy modd yn 
Glanllyn oedd y sbardun ola’ 
ac wedi hynny fe lwyddon ni 
i newid yr iaith adra, a hynny 
am byth.  Y ffin rhwng y 
dysgwr a’r siaradwr rhugl
Dydw i ddim, fodd bynnag, yn 
siŵr sut i ddisgrifio fy statws 
i fel siaradwr Cymraeg. D wi 
ddim yn cofio dysgu Cymraeg 
mwy nag ydw i’n cofio dysgu 
Saesneg, ond dwi wedi dod 
at y Gymraeg o gyfeiriad 
gwahanol i’r rhai faswn i’n eu 
disgrifio fel siaradwyr iaith 
gyntaf ‘go iawn’, beth bynnag 
ydi hynny.
Mae’r Saesneg yn bendant yno 
o hyd fel rhyw reddf gyntaf, 

YR HER O NEWID IAITH
a phan dwi wedi ypsetio neu 
yn gwylltio mi wna i droi i’r 
iaith honno heb feddwl.  Pan 
roedd y plant yn fach roeddan 
nhw wastad yn gwybod i gadw 
o’r ffordd pan roedd Mam yn 
dechra tantro yn Saesneg! 
Dw i’n teimlo fel siaradwr 
mamiaith erbyn hyn ond yn 
Saesneg ges i fy magu, felly 
mae gen i ffenest ar beth 
ydy o i ddysgu Cymraeg ac 
ar y llwybrau lu sy’n arwain 
rhywun at iaith newydd.

Y cyfnod clo
Does gen i ond y parch mwyaf 
at y rhai sy’n mynd ati mor 
ddiwyd i ddysgu Cymraeg, a 
hynny yn aml iawn gyda fawr 
ddim cefnogaeth ymarferol o’u 
cwmpas.
Tra bod nifer fawr ohonom ni 
wedi treulio’r cyfnod clo yn 
tyfu tomatos, gwneud surdoes 
a gwylio gormod o Netflix, 
mae yna bobl eraill wedi bod 
yn dysgu Cymraeg.
Mae’r cwmni rydw i’n gweithio 
iddo fo, SaySomethinginWelsh, 
wedi gweld y galw am gyrsiau 
yn treblu ers i Covid-19 daro.
Mae’r rhesymau dros ddysgu 
Cymraeg mor amrywiol 
a niferus â’r bobl sydd yn 
gwneud, ond mae cymhelliad 
y rhai sy’n byw dros y ffin a 
dramor dros ddysgu iaith does 
neb o’u cwmpas yn ei siarad yn 
ddifyrrach eto.
Y ffaith amdani yw mai 
ychydig iawn o bobl yng 
Nghymru fyddai’n dewis 
peidio siarad Cymraeg petai 
modd chwifio ffon hud i’w 
galluogi nhw i wneud hynny. 
Ein gwaith ni yw i fuddsoddi’n 
helaeth mewn cyfleoedd 
sy’n mynd i hwyluso taith 
dysgu pawb sy’ eisiau siarad 
Cymraeg.
Mae hefyd angen inni ddathlu 
ymdrechion pob unigolyn sy’n 
mynd ati i ddysgu - ble bynnag 
y bônt yn y byd - achos maen 
nhw’n arwyr. A dyna’r gwir 
plaen.”
Beca Brown
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DYFFRYN ARDUDWY A THAL-Y-BONT

Smithy Garage
Dyffryn Ardudwy, Gwynedd

Tel: 01341 247799

www.smithygarage-mitsubishi.co.uk
smithygaragedyffryn            smithygarageltd

Ar gael ar delerau 0% hurbrynu dros
3 blynedd heb unrhyw isafswm ernes

Llongyfarchiadau cynnes iawn i 
Meirion a Margaret, Noddfa, Tal-y-
bont (Hendre Eirian gynt) a oedd yn 
dathlu eu priodas aur ar Hydref 21.  
Dymuniadau gorau gan y teulu i gyd 
a’ch ffrindiau yn yr ardal.

PRIODAS AUR Diolch
Hoffem ddatgan ein diolch cywiraf 
am bob amlygiad o garedigrwydd 
a chydymdeimlad a ddangoswyd 
tuag atom fel teulu yn ystod ein 
profedigaeth o golli Meirion.  Bu 
eich geiriau caredig o gysur mawr a 
chymorth i ni.
Ned ac Enid, Coed Uchaf
Rhodd a diolch  £10

Clwb Cant Mudiad Meithrin
Oes gennych ddiddordeb mewn 
ymuno?  Y gost yw £2 y mis, sef £24 
am y flwyddyn.  Mae tair gwobr bob 
mis.  I ymuno ewch i www.meithrin.
cymru/clwb-100/neu cysylltwch â’r 
cyfeiriad uchod neu ffoniwch 01970 
639639. 

Priodas
Llongyfarchiadau cynnes iawn i 
Dylan Williams, mab Brian, Bryn 
Deiliog, Llanbedr a’r diweddar Non, a 
Nikita Geer, merch ieuengaf Rodney 
a Sharon, Pentre Uchaf, Dyffryn ar 
achlysur eu priodas yn ddiweddar. 
Teithiodd y ddau gyda rhai aelodau 
o’r teulu i Fuerteventura, un o’r 
Ynysoedd Dedwydd [Canaries] i 
fwynhau dathlu yn y tywydd braf. 
Dymuniadau gorau iddyn nhw a 
phob lwc wrth iddyn nhw ymgartrefu 
yn Llwyn, Dyffryn gyda’u teulu bach. 

Priodas Aur
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Edward ac Enid Owen, Coed 
Uchaf ar ddathlu eu priodas aur.

Pen-blwyddi
Pen-blwydd hapus i Jennifer Pugh-
Yuill, Bryn Awelon, ar ei phen-
blwydd yn 50 oed yn ddiweddar ac 
hefyd i Jaimee Wellings, Tal-y-bont 
oedd yn dathlu cyrraedd 30 oed.  
Mwynhewch y dathlu gwahanol am 
eleni.

Cydymdeimlad
Ar Hydref 6ed, yn dawel yn Ysbyty 
Gwynedd, bu farw Mr Kelvin George, 
3 Bryn Awelon, yn 65 mlwydd oed.  
Bu’n gweithio i’r Bwrdd Dŵr am 
flynyddoedd lawer.  Anfonwn ein 
cydymdeimlad at ei wraig Margaret 
(Gag), ei blant Lee, Bethan a Siân, ei 
wyrion a’i wyresau a’r teulu oll yn eu 
profedigaeth o golli un annwyl.  

CYLCH MEITHRIN DYFFRYN

Dathlu 50 mlynedd Mudiad Meithrin
Cylch Meithrin Dyffryn Ardudwy yn 1993 yn perfformio caneuon yr Ŵyl 
Feithrin mewn Bore Coffi yn y Neuadd Bentref.  Mae rhai o’r rhain yn rieni eu 
hunain bellach ac un ohonynt yn Arweinydd Cylch Meithrin.  Fedrwch chwi 
eu henwi?
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Mae’r atgof o fy mhlentyndod sydd gen i o deithio mewn coets yn ddelwedd o John 
Wayne yn pwyso o ffenest reiffl stagecoach Wells Fargo gyda gwn yn ei law, yn 
saethu at Geronimo a’i fand o Indiaid Apache.  Er hynny, erbyn hyn mi wn fod y 
goets gyntaf a gofnodwyd wedi teithio o Gaeredin a daeth yn gerbyd adnabyddus am 
deithio pellter hir.  Datblygodd llawer o lwybrau’r goets o’r lwybrau trofaus a wnaed 
gan borthmyn.
Yn ystod y cyfnod cloi, darllenais Y Porthmyn Cymreig [‘On the Trail of Welsh 
Drovers’] gan Twm Elias.  Yn y llyfr, mae’n disgrifio’r llwybrau o Harlech a 
ddefnyddid gan borthmyn i fynd â gwartheg, defaid a gwyddau i’w gwerthu am y 
prisiau gorau yn Lloegr.  Er bod yr Amwythig yn farchnad boblogaidd lle byddai 
prisiau uchel yn cael eu talu, talwyd prisiau gwell fyth yn Llundain.  Daeth llwybr 
porthmyn Harlech i Lundain yn llwybr lonydd a groesodd Pont Sgethin i Ddolgellau 
yna dros Bwlch yr Oerddrws i Fallwyd, gan gyrraedd yr Amwythig ac yna Llundain 
yn y pen draw. 
Ond nid cerdded anifeiliaid yn unig oedd y porthmyn.  Yn y 18fed ganrif, defnyddid 
Castell Harlech fel brawdlys lleol.  Cerddwyd pobl fel Samuel Thomas a anfonwyd 
i’w crogi am ladd buwch a William Jones am ladrata ar y briffordd yng ngofal y 
porthmyn i garchar Amwythig a dienyddiwyd y ddau yno ym 1790.
Dilynodd y goets o Harlech y llwybr porthmyn enwog hwnnw gyda Charles Darwin 
a Charles Dickens ymhlith ei deithwyr; ym mis Gorffennaf fe wnes i feicio’r llwybr 
i adrodd stori’r daith honno a gellir ei darllen trwy ymweld â: www.harlechjoe.
wordpress.com
Joe Patton

ATGOFION PLENTYNDOD

Twm Elias

RHOLIAU SELSIG

Cefais y syniad â ganlyn yn y llyfryn 
uchod [tudalen 29] ac yn fy marn i 
mae’n werth ei rannu.  Does dim yn 
haws.  Dyma sydd eisiau i’w gwneud 
nhw:
5-6 sosej, dibynnu ar y maint
[mae angen tynnu’r croen]
Crwst parod o siop [‘puff pastry’]
Mymryn o ŵy wedi’i guro [hwn yn 
bwysig i roi lliw neis arnyn nhw].

Fel y gwelwch yn y llun uchod, yr 
awgrym yn y llyfr yw y gallwch roi 
sôs coch ar y cig cyn plygu’r crwst 
drosodd.  Mi wnes i hyn ac roedden 
nhw’n flasus iawn.  Mi wnes i rai efo 
sôs brown hefyd.  Wedyn mi rois i 
Branston Pickle arnyn nhw ac roedd 
rheiny hefyd yn blasu’n wych.  Rydan 
ni’n gwneud sawl potiad o siytni 
betys a dyna fydda i’n ei ddefnyddio’r 
tro nesaf.
Mae angen mymryn o ddŵr ar un 
ochr er mwyn selio’r crwst.  Brwsio’r 
ŵy dros y crwst wedyn.  Torri’r 
rholiau i feintiau addas a’u rhoi nhw 
yn y popty [gwres 180] am rhyw 
chwarter awr.  Chewch chi mo’ch 
siomi - ac os fedra i eu gwneud nhw, 
mi fedr unrhyw un!
PM
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LLANFAIR A LLANDANWG
Geni merch
Llongyfarchiadau i Liz a Rob  Owen, 
Cae Cethin ar ddod yn daid a nain i 
Ffion Rowena Cain ar Hydref 24,  
merch newydd anedig i Bethan ac 
Adam a chwaer i Aled.   Mae Bethan 
ac Aled yn byw yn Llundain.  Bendith 
arnoch chi.

Yn yr ysbyty
Anfonwn ein cofion cynhesaf at Mrs 
Doreen Roberts, Ffin y Llannau sy’n 
glaf yn Ysbyty Gwynedd.

Pen-blwydd arbennig
Llongyfarchiadau cynnes i Marian 
Smith, merch Doreen, sy’n byw ym 
Mhontypridd ac yn nyrsio yn Ysbyty 
Felindre, ar ddathlu ei phen-blwydd 
yn 60 oed ar Tachwedd 4.

Torri coes
Ein cofion hefyd at Mari Poole Parry, 
Maes Mwyn, Llandanwg sydd yn 
Ysbyty Dolgellau wedi iddi dorri ei 
choes.

Dan anhwylder
Anfonwn ein cofion at Mrs Eirian Owen, 
Eryri, Pant-yr-onnen a fu dan anhwylder 
yn ddiweddar ac yn glaf yn yr ysbyty am 
gyfnod byr.  Brysiwch wella Eirian.

Anafu braich
Anfonwn ein cofion hefyd at Mrs 
Gweneth Evans, Glan Gors sydd wedi 
cael anaf i’w braich ac yn gwella’n dda  
erbyn hyn.

Siop Cartwright Upholstery
O ddydd Llun, 2 Tachwedd, byddwn 
yn stocio ychydig o nwyddau cartref 
hanfodol er mwyn helpu’n ystod 
pandemig y Covid.
Byddwn yn gwerthu pethau hanfodol 
fel bara, llefrith, caws, ymenyn, wyau, 
pethau ymolchi, nwyddau sych, te a 
choffi.
Gadewch i ni wybod os hoffech i ni 
gael nwyddau penodol yn y siop ac fe 
wnawn ein gorau i’w cael i mewn.
Os hoffech gael nwyddau ond yn methu 
dod i’r siop i’w nôl, cofiwch gysylltu ac 
fe wnawn ein gorau glas i’w danfon 
atoch.  Yn anffodus, allwn ni ddim 
derbyn taliadau â cherdyn.  

Y llyfr ffeithiol ydy llyfr am y bardd 
Cynan gan Gerwyn Wiliams.  
Dyma’r cofiant cyflawn cyntaf i un 
o’r cymeriadau mwyaf allweddol 
a dylanwadol yng Nghymru’r 
ugeinfed ganrif.  A’r cysylltiad â 
Llanfair?  Wel, gwraig Gerwyn 
ydy Delyth, merch y diweddar 
Eirlys, John gynt, o Bryn Meirion, 
Llanfair, a’r awdur John Gruffydd 
Jones, sy’n wreiddiol o Lŷn.  Wedi i 
Gerwyn ymchwilio i hanes Cynan, 
daeth i Fryn Meirion, sy’n dal ym 
mherchnogaeth y teulu, i sgwennu’r 
llyfr yn nhawelwch y pentref.
Cynan – Drama Bywyd Albert 
Evans Jones (1895-1970), Gerwyn 
Wiliams, rhif llyfr 9781784618469, 
Y Lolfa £19.99

CYHOEDDI DAU LYFR NEWYDD

Yr ail lyfr ydy’r nofel Johnny, Alpen a 
Fi, gan Dafydd Llewelyn, sy’n frawd i 
Delyth, felly’n frawd-yng-nghyfraith i 
Gerwyn.  Mae’r nofel yn trafod bywyd 
braf Owen.  Mae’n ennill llawer iawn 
o bres am ychydig iawn o waith fel 
cynhyrchydd teledu – nes i’w wraig ei 
adael ac iddo gael ei ddiswyddo.
Rhowch gynnig ar y ddau lyfr – mae’r 
cyfnod clo’n esgus da i ymlacio, 
darllen a mwynhau.
Manylion y llyfrau:
Johnny, Alpen a  Fi,  Dafydd 
Llewelyn, rhif llyfr 9781845277825, 
Gwasg Carreg Gwalch, £8.00

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd dau lyfr newydd sbon, un yn llyfr ffeithiol 
a’r llall yn nofel, gan ddaw awdur sydd â chysylltiad agos â Llanfair. 

R J WILLIAMS
Talsarnau 01766 770286

 TRYCIAU IZUZU
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 CYFREITHWYR BREESE GWYNDAF   
  

        
MEWN STRACH? MAWR NEU FACH? CYSYLLTWCH Â NI

     Trawsgludo Tai a Busnesau · Ewyllysiau  · Profiant   
     Hawliad Iawndal · Niwed Personol · Materion Sifil 

Ysgariad a Theulu · Cyfraith Amaethyddol · Troseddau di-annod

Apwyntiadau ar gael yn eich cartref, gyda’r hwyr
neu ar y penwythnos drwy drefniant

     
     PORTHMADOG                      PWLLHELI     ABERMAW
  01766 512214/512253                 01758 612362                 01341 280317
        60 Stryd Fawr                      Adeiladau Madoc                Stryd Fawr
        office@bg-law.co.uk     
    

                                               
      Yn gweithredu ar ran y gymuned ers dros 150 o flynyddoedd …

Cysylltwch â Dioni i siarad am eich bwthyn gwyliau
Gwion Llwyd 01341 247200 gwion@dioni.co.uk

BUSNES LLEOL ... CWSMERIAID BYDEANG

Adroddiad Ariannol 
Llais Ardudwy 2019-20

Bu’n amhosib cynnal cyfarfod blynyddol eleni.  Fel y 
gwyddoch methwyd ac argraffu rhifynnau Ebrill a Mai ond  
crëwyd papur a’i ddosbarthu drwy e-bost.  Ymddengys bod 
y gwerthiant wedi gostwng yn ddiweddar oherwydd fod llai 
o bobl yn mynd i siopa.  Hoffwn ddiolch am bob cefnogaeth 
dros gyfnod anodd.  Er gwaethaf diffyg gweithgareddau 
cymdeithasol, hyderwn y byddwch yn dal i fwynhau darllen 
Llais Ardudwy ac yn dal i’w brynu.  Dyma fraslun o’r sefyllfa 
ariannol. 
Incwm 
Gwerthiant    £2448
Tanysgrifwyr  £1206
Hysbysebion  £2319
Rhoddion    £900
Elw Calendrau    £732
Cymhorthdal Llywodraeth £1870
Cyfanswm  £9475
Costau 
Argraffu   £4617
Cysodi +Deunydd Paratoi £5217
Gweinyddu    £495
Cyfanswm               £10328
Colled     -£854

Nid yw’r gwerthiant yn cynnwys derbyniadau mis 
Gorffennaf, oedd yn agos i £200.  Mae derbyniadau 
tanysgrifwyr yn uchel gan fod llawer yn talu mwy na’r hyn 
a ddisgwylir.  Dyma’r flwyddyn lawn gyntaf i gost cysodi 
adlewyrchu gwir gostau’r gwaith.  
Iolyn Jones [Trysorydd]
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DAVID EDWARD HUGHES FRS
1831-1900

DANIEL ANGELL JONES MSC
1861-1936

DAU YSGOLHAIG GWYDDONOL

Rai misoedd yn ôl bellach, wrth glirio un o ystafelloedd cefn y labordai, 
daethom ar draw swp o luniau wedi eu fframio yn daclus rhyw dro.  Lluniau 
oeddynt o wyddonwyr pwysig oedd wedi gwneud darganfyddiadau sydd wedi 
newid ein byd gwyddonol ac iechyd, megis Isaac Newton, Louis Pasteur, ac yn 
y blaen.  
Dosbarthwyd y lluniau i ysgolion uwchradd y sir ar ddiwedd y 50au neu 
ddechrau’r 60au.  Yn eu plith, roedd dau lun yn sefyll allan, un o David 
Edward Hughes FRS, 1831-1900, yn hanu o Gorwen, darganfyddwr y 
microffon a’r ddyfais erbyn hyn yr ydym yn ei adnabod fel peiriant ffacs.  Y 
peth mwyaf diddorol am y llun yma oedd bod yno lythyr wedi ei blygu yn 
daclus yn y ffrâm yn llawysgrif DEH, i’w nai oedd yn amlwg yn byw yng 
Nghorwen ac a oedd newydd fod yn ymweld â Llundain.  O wybod am 
bwysigrwydd DEH i’r byd gwyddonol yng Nghymru mi fuasai yn bechod i’r 
llythyr yma fynd ar goll.  
Cafodd Mrs Sara Edwards, pennaeth yr adran wyddoniaeth, sgwrs gydag un 
o swyddogion y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth, a ddywedodd y buasent 
yn falch iawn o dderbyn y llythyr i’w gadw yn archif DEH yn y Llyfrgell.  
Roeddem yn falch iawn o wybod bod y llythyr dyddiedig Gorffennaf 1896 yn 
mynd i ddwylo diogel yn Aberystwyth.  Mae gennym gopi o’r llun a’r llythyr yn 
dal yn Ysgol Ardudwy.
Llun arall o ddiddordeb lleol oedd un o Daniel Angell Jones MSc, 1866-1936.  
Roedd yn brifathro Ysgol y Cyngor, Harlech rhwng 1892 ac 1924.  Roedd 
yn arbenigwr blaengar iawn ym myd mwsoglau a rhedyn.  Ef oedd un o 
sylfaenwyr a Llywydd y ‘British Bryological Soiety’ hyd at 1936.
Bedwyr Williams

Atgofion am 
Ysgol Ardudwy

Bydd unrhyw gyn-ddisgybl Ysgol 
Ardudwy a oedd yn teithio ar y trên 
o’r gogledd yn cofio’r daith.  Dyma 
isod argraffiadau Llio Silyn, gynt 
o Penrhyn, pan oedd hithau yn 
ddisgybl yn Ysgol Ardudwy yn y 
70au.  Cyhoeddwyd yr eitem yn y 
llyfr ‘Syth o’r Nyth’, Gwasg Gomer, 
a chyflwynwyd yr ysgrifau gan Llio 
i’w rhieni.  Bydd llawer yn cofio y 
diweddar Silyn Huws, tad Llio, a 
fu’n athro yn Ysgol Ardudwy ac yn 
ddarlithydd yng Ngholeg Harlech, 
a’i mam Gweno, athrawes am 
flynyddoedd yn Ysgol Tanycastell 
(bellach yng Nghartref Bodawen ar 
gyrion Porthmadog).  Diolch, Llio.

Trên Ysgol 
Bwndal o blant swnllyd ar blatfform 
steshion Penrhyn.  Stwmpio ffags.  
Rhannu smôc.  Tynnu coes.
‘Welist ti Love Thy Neighbour?’ ar 
y teli?  O shit!  Dwi ’di anghofio 
’mhetha cwcyri!
Stwffio i mewn i drên fudur.  Seti 
llwyd llychlyd, ogla ffags, chewing 
gym a chwrw stêl.  Pasio Gwaith 
Powdwr.  Syllu i mewn i’r dŵr budur.
“Ti di neud dy homwyrc Biol?”
Cnicht, Moelwyn Bach, Moelwyn 
Mawr, Y Rhinogydd, Llandecwyn.
‘Dwi in lyf efo David Cassidy.’
Dŵr yn pefrio.  Tyrau gwynion 
Portmeirion.  Ynys Gifftan.
‘Within These Walls heno.’
‘Dwi isho bod yn un o’r Pan’s People 
...’
Las Ynys.
Sgwarnog yn heglu ar draws Cae Hir.  
Twmpathau tywod.  Traeth Harlech.
‘Dwi ’di ca’l dêt.  Ar fy marw.  Sbia, 
mae o ’di rhoi ’i freslet i mi.’
Castall Harlach.  Last lap.
‘Dwi ’di anghofio mhetha gym!’
‘Gloman!’
‘Baked apples yn cwcyri heddiw’
Allan â ni.  Cybolfa swnllyd.  Satchels 
yn hongian rwsut rwsut.
‘Ga’th Helen french kiss gin Colin o 
Bermo!’
Cyn ymlwybro’n rhes a diflannu drwy 
ddrysau Ysgol Ardudwy.  

Dysgwyr Cymraeg - Llythyr
Annwyl olygydd a darllenwyr,
Cynhelir cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr.  Eleni yw’r eildro i’r gystadleuaeth hon gael ei chynnal, a’r flwyddyn 
ddiwethaf derbyniodd gryn sylw gan y wasg.  Pwrpas y gystadleuaeth yw 
dathlu a gwerthfawrogi ymroddiad ein staff i ddysgu Cymraeg, sydd yn ei dro o 
fudd a chysur i’n cleifion a defnyddwyr gwasanaeth ac, wrth gwrs, gwobrwyo’r 
enillwyr.
Felly, os gwyddoch am aelod o staff sy’n haeddu cydnabyddiaeth, beth am eu 
henwebu?  I dderbyn ffurflen enwebu, dylech e-bostio BCU.TiwtoryGymraeg@
wales.nhs.uk   Y dyddiad cau yw 18 Rhagfyr 2020.
Yn gywir,
Sioned Jones, 
Swyddog Hyfforddiant Cymraeg
Prifysgol Betsi Cadwaladr
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GALLWCH 
HYSBYSEBU 

YN Y 
BLWCH HWN 
AM £6 Y MIS

ALUN WILLIAMS
TRYDANWR

* Cartrefi
* Masnachol

* Diwydiannol
Archwilio a Phrofi

Ffôn: 07534 178831 
e-bost:alunllyr@hotmail.com

HYSBYSEBION
Telerau gan Ann Lewis 01341 241297

Ariennir yn rhannol 
gan Lywodraeth Cymru

ALAN RAYNER
07776 181959

ARCHEBU A GOSOD 
CARPEDI

Sŵn y Gwynt, Talsarnau
www.raynercarpets.co.uk

Gallwch hysbysebu 
yn y blwch hwn am 

£70 y flwyddyn

CAE DU DESIGNS
DEFNYDDIAU DISGOWNT 

GAN GYNLLUNWYR
Stryd Fawr, Harlech
Gwynedd LL46 2TT

01766 780239
ebost: sales@caedudesigns.co.uk

Dilynwch ni:

 
Oriau agor:

Llun - Sadwrn
10.00 tan 4.00

Tafarn yr Eryrod
Llanuwchllyn
01678 540278

Bwyd cartref blasus
Cinio Dydd Sul

Dathliadau Arbennig
Croeso i Deuluoedd

E B RICHARDS
Ffynnon Mair

Llanbedr
01341 241551

CYNNAL EIDDO 
O BOB MATH

Toi gyda llechi, 
gosod brics, plastro, 

teilsio lloriau a waliau,
gwaith coed ayyb.

Llais 
Ardudwy

 Drwy’r post
Iolyn Jones 01341 241391 
Tyddyn Llidiart, Llanbedr 
llaisardudwy@outlook.com

E-gopi
llaisardudwy@outlook.com
£7.70 y flwyddyn am 11 copi

argraffu da
 am bris da

holwch Paul am bris ar paul@ylolfa.com
01970 832 304  www.ylolfa.com

ARGRAFFU DA AM BRIS DA gwahanol feintiau.indd   9 19/12/2013   12:58:44

Tremadog, Gwynedd LL49 9RH
www.pritchardgriffiths.co.uk

01766 512091 / 512998

TREFNWYR
ANGLADDAU

Gwasanaeth personol dydd a nos
Capel Gorffwys
Ceir angladdau
Gellir trefnu blodau a chofeb

GWION ROBERTS, SAER COED
01766 771704 / 07912 065803

gwionroberts@yahoo.co.uk
dros 25 mlynedd o brofiad

JASON CLARKE
Maesdre, 20 Stryd Fawr

Penrhyndeudraeth
LL48 6BN

Arbenigwr mewn 
gwerthu a thrwsio

peiriannau sychu dillad,
golchi dillad a golchi llestri.

Gwasanaeth Cadw Llyfrau 
a Marchnata

Glanhäwr Simdde • Chimney Sweep

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf
Stove Installation & Maintenance

07713 703 222

Glanhäwr Simdde

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf

01766 770504

 NEAL PARRY
  Bwlch y Garreg, Harlech
  07814 900069/ 01766 780264
 Gwaith plastro a thrwsio
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TALSARNAU  YR OEDD MAM YN EI GOFIO 
PAN OEDD YN HOGAN FACH

Thomas Gwilym Williams  1912-1996

Tŷ’r Ysgol 
Mr Evans oedd y prifathro ac roedd ei 
chwaer yn cadw tŷ iddo.  Roedd ei frawd yn 
School Board yn Blaenau.  Symudodd Mr 
Evans i America.  Daeth un o’r enw Rolant 
Bach yno wedyn ond ddaru o ddim aros yn 
hir.  Wedyn daeth J J Thomas yma o’r Bala 
a bu yn amlwg iawn fel cerddor.  Y fo oedd 
yn arwain Côr Talsarnau ac roeddynt yn 
ennill llawer bryd hynny.  Roedd ganddo 
dri o blant - Elsie, David Emrys a John 
Llewelyn.  Mi foddodd un o’r hogiau ym 
Mhenmaenpool; yr oedd John Idwal Tŷ’n 
Bryn hefo fo.  Mae Elsie, sydd wedi priodi 
capten llong, yn byw yn Yugoslavia, ac mae 
wedi gyrru arian er cof am ei thad, mil o 
bunnau i’r Neuadd, mil o bunnau i’r ysgol 
a thair mil i blant Talsarnau sydd yn Ysgol 
Ardudwy i’w helpu hefo cerddoriaeth.
Siop Lloyd  [Y Post] 
Robert Lloyd, y fo ddaru godi’r tai dros y 
ffordd, a gafodd yr enw ar ei ôl yn Lloyd 
Street.  Roedd y tenantiaid yn cael te gan 
Mrs Lloyd ar ddiwrnod talu rhent ac roedd 
pawb yn edrych ymlaen am y te unwaith 
neu ddwywaith y flwyddyn.
Siop D R Jones
Hen Gapten Clogwyn Melyn oedd yn 
byw yn un rhan o’r tŷ cyn symud i fyw i 
Clogwyn Melyn.  Yn yr hanner arall, roedd 
William Rowlands yn byw, sef tad William 
a Tecwyn Rowlands.  William Rowlands 
wnaeth y tŷ yn siop ac yr oedd yn gwerthu 
cig yno.  Yr oedd lladd-dŷ yn y cefn lle 
mae garej Pauline rŵan.  Yr oedd traen o’r 
lladd-dŷ i ffos Ship, a dyna lle roedd dŵr y 
gwterydd i gyd yn mynd.  Ond tua 1921-
1922 fe wnaed sewerage a gwnaed llawer 
o water closets a bu diwedd ar y tai bach 
yng ngwaelod y gerddi.  William Rowlands 
gafodd y car cyntaf yn Nhalsarnau, Ford 
Agored, a chafodd D R Jones un yr un fath 
wedyn. 

Cambrian 
Richard Evans.  Daeth yn ôl o America ac 
yr oedd yn cadw tŷ tafarn a siop yn gwerthu 
popeth.  Roedd yn dad i Edmund Evans 
a Mrs Môn Hughes ac yn frawd i Robert 
Evans, Tŷ’n Llwyn.  Aeth Edmund Evans i 
fyw i America ar ôl y rhyfel gynta.
Angorfa 
Gweinidogion Wesla oedd yn byw yma, ac 
roedd mam Dic Llechollwyn yn housekeeper 
i un gweinidog.  Bu Mr a Mrs Lloyd, tad 
a mam Nelta yn byw yno a Miss Jones yn 
byw hefo nhw.  Fe symudodd Mrs Lloyd i 
Bronwylfa ond roedd tad Nelta wedi colli 
ei fywyd ar y môr yn ystod y rhyfel.  Daeth 
Tecwyn a Mrs Rowlands i fyw yno wedyn 
a dwy chwaer Mrs Rowlands, Miss Ellis a 
Laura Jane.  Bu farw Trefor, mab Tecwyn 
Rowlands pan yn hogyn bach yn yr ysgol.
15 Trefor Place 
Roedd Miss Sefton a’i mam yn byw yn llofft 
ffrynt.  Roedd Miss Sefton yn athrawes 
yn Ysgol Llandecwyn.  Bu Mary Vaughan 
yn byw yn y top am dipyn, ei gŵr oedd 
Richard Vaughan, mab y Ship.  Yn y parlwr 
a’r gegin yr oedd Edmund Jones a’i wraig 
Gwen yn byw.  Daeth y ddau i lawr o’r 
Gegin, Llandecwyn.  Roedd o yn gwerthu 
glo.  Yn y seler roedd Nell Owen yn byw, 
hen ddynes fach â gwallt cyrls.  Roedd yn 
ferch i gapten llong ac yn perthyn i deulu 
Siop Lloyd’ yr oedd yn ffond iawn o smocio 
cetyn.  Yn 1891, roedd Mrs Janet Williams, 
Glanmeirion a’i merch Jennie a’i mab John 
Richard yn byw yno.  Roedd Mrs Williams 
wedi colli ei gŵr, Capten Richard William; 
bu farw ar y môr yn 41 oed.
Temprance/Trefor House 
Nain i Willie Morris Siop Newydd.  
Roedd y ferch, mam Willie, yn gwneud 
hetiau yn y tŷ.  Daeth John ac Elin Jones 
yno wedyn o dros y ffordd.  Roedd John 
Jones yn frawd i Dafydd Jones y crydd, 
ac Elin yn chwaer i Ann Jones, gwraig 
Dafydd.
Rhostrefor 
Ann Williams, mam William Williams 
y teiliwr.  Roedd hi fel bydwraig yn yr 
ardal ac yn help mawr pan fydda salwch 
yn yr ardal.  Bu Dr Jones, Harlech, sef 
tad Dr Orthin yn cadw surgery yn y 
parlwr.  Roedd Dr Jones yn fab i Thomas 
Jones, Cwmorthin.   Tad Mrs Grace 
Owen ddaru godi y rhes tai o Angorfa i 
Brynmair.  Bu Catrin a William Williams 
yn byw yno wedyn, teulu Mrs Owen a 

Miriam Evans.  Aeth Mrs Owen i fyw 
yno wedyn.  Roedd Margaret Mary, 
merch i chwaer Mrs Owen yn gofalu gan 
ei bod yn wael ac yn methu cerdded.  Bu 
Mrs Owen a Miss Evans yn garedig iawn 
wrthi.
Bryn Mair 
Capten Williams a aeth i fyw i Harlech 
wedyn. Yna daeth Griffith ac Ann Parry 
yno.  Symuddodd y ddau yn fuan i 
Penrhyn.  Bu Griffith Roberts y Go ac 
Elin yn byw yno cyn symud i fyw dros 
y ffordd i Prince House. John Thomas y 
crydd a merch iddo ddaeth yno wedyn.
Siop Mynnot 
Yr oedd dau dŷ yno ers talwm ac enwau’r 
tai oedd Briws.  Evan a Margaret Hughes 
oedd yn byw yn un ac aeth y ddau i fyw 
i Benygroes.  Roedd Evan Hughes yn 
gwerthu glo ac enw ei geffyl oedd Lion.  
Bu farw Lion ac mae wedi’i gladdu yng 
nghoed Tŷ Mawr wrth ochor y ffos yr 
ochr yma i Stabal Mail ac mae’r hen 
lidiart i’w weld ar y wal heddiw.  Roedd y 
plant yn canu wrth fedd Lion.
‘Mae Lion wedi marw
A’i gladdu ’nghoed Tŷ Mawr 
A chynhebrwng mawr oedd yno 
Hefo Wil bregethwr mawr.’
Wil oedd William Groesnewydd.
Roedd gardd yn perthyn i’r Briws y tu 
ôl i dŷ Mary Edwards ac yr oedd bwlch 
rhwng y Briws a’r Sun a llwybr yn mynd 
o’r ffordd yno.  Yn yr hen dŷ drws nesa 
yr oedd Elin Humphreys, oedd yn nain 
i Miss Owen, Castle View.  Daeth Dic 
Cancoed yno wedyn o Landecwyn a 
chwalodd y ddau dŷ a gwneud tŷ newydd 
a siop.  Daeth Mr a Mrs Mynnot yno 
wedyn.  Roedd o yn garddio yn Glyn a 
Mrs Mynnot yn dysgu yn ysgol yr Eglwys 
yng Nglanywern.
Hen Bost 
Evan Roberts a’i chwaer Lisa.  Roedd 
Owen Roberts yn frawd iddynt ac yr 
oedd yn gerddor gwych iawn.  Brawd 
arall oedd Levi ac hefyd tad Mary Grace 
a Morgan.  Wedyn daeth Evan Williams 
a’i wraig, mam a tad Evan Llewelyn.  
Roedd Owen Roberts yn ewythr i Mrs 
Williams.  Bu Evan a Mrs Williams yn 
cadw’r Post am flynyddoedd.  Roedd yn 
cael ei gyfri fel un o’r plastrwrs gorau ac 
mae llawer o’i waith i’w weld heddiw.
TGW
[i’w barhau]
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Pwyllgor Rhanbarth Meirionnydd, Urdd Gobaith Cymru
TYSTEB I DYLAN ELIS AC AWEN JONES

    
Annwyl Garedigion yr Urdd ym Meirionnydd,
Bydd Dylan Elis, Swyddog Datblygu yr Urdd ym Meirionnydd ac Awen Jones, 
Swyddog Gweinyddol, yn gadael yr Urdd yn fuan.
Mae Dylan wedi rhoi dros ugain mlynedd o wasanaeth i’r rhanbarth ac mae Awen, 
merch Mary Ritchie, Dyffryn gynt, wedi rhoi dros 12 mlynedd o wasanaeth.  Os 
hoffech gyfrannu tuag at Dysteb iddynt, gallwch wneud cyfraniad fel a ganlyn:
Drwy gyfrif banc Cylch Idris gyda’r manylion isod ond cofiwch nodi ‘Tysteb’ a’ch enw.
Enw’r cyfrif - Urdd Gobaith Cymru Cylch Idris
Rhif adnabyddiaeth y gangen - 52-30-32
Rhif y cyfrif – 03007766
neu siec yn daladwy i: Urdd Gobaith Cymru Cylch Idris a’i hanfon i Dwyryd Williams, 
Bryn Golau, Pencefn, Dolgellau LL40 2YP 
neu anfon cyfraniad mewn amlen i Mai Roberts, Nantycoed, Dyffryn Ardudwy, 
Gwynedd LL44 2EN. 
neu i Rhys Glyn (mewn amlen drwy flwch postio Ysgol Cefn Coch – ni chaniateir i 
unrhyw un ddod i mewn i’r ysgol), erbyn dydd Gwener, 27/11/2020
Diolch yn fawr iawn.

Urdd Gobaith Cymru
Helo, bawb,
Bu’r cyfnod diweddar yn brysur gyda llawer o weithgareddau yn cael eu cyflwyno 
ar-lein, yn cynnwys Yr Awr Fawr ar gyfer yr oedran iau, tra fod yr oedran hŷn yn 
cael yr Awr Fwy, Cefn Llwyfan a’r Sgwrs  - dyma’r Urdd yn arloesi wrth gynnal 
gweithgareddau mewn ffordd newydd.
Ond rŵan at stori arall.  
Mae fy nhaith gwaith i gyda’r Urdd wedi dod i ben ers diwedd mis Hydref.  Yn sicr, 
rwyf wedi mwynhau y 21 mlynedd ddiwethaf ym Meirion.   Bu cael cyfle i gydweithio 
â phlant, pobl ifanc a gwirfoddolwyr y rhanbarth yn anrhydedd.  Roedd hon y swydd 
ddelfrydol i mi pan yn gadael yr Ysgol Uwchradd. 
Mae’r hen air yn wir, ‘dyfal donc a dyr y garreg’ os ydych am ddilyn eich 
breuddwydion.  Dyma ddywedodd un athro wrtha’i pan roeddwn yn yr ysgol – 
‘Dylan, ti’n cael y cwestiwn ddydd Llun ond rhaid aros tan ddydd Iau er mwyn i ti ei 
ddeall’.  Mae hyn yn wir ac rwyf yn falch fy mod wedi aros yn hir er mwyn cael y cyfle 
i weithio gyda’r Urdd yn fy sir enedigol.  Diolch, athro, am y geiriau doeth!
Yn sicr, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi hedfan heibio a bûm yn ffodus iawn i 
dderbyn nifer fawr o brofiadau ar hyd y ffordd gyda’r Mudiad.  Mae cyfleon oes wedi 
fy nghyrraedd wrth weld ieuenctid y rhanbarth yn cael llwyddiannau yn y chwaraeon 
Cenedlaethol, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a chael bod yn y Stadiwm yng 
Nghaerdydd i weld Cymru yn cyrraedd Ewro 2020.  
Un o’r prif uchafbwyntiau oedd gweld dyfodiad Eisteddfod yr Urdd i dir gwyrdd y 
Rhanbarth yn ôl yn 2014 – melys iawn. 
Bydd teithiau cyson i wersylloedd yr Urdd, Patagonia, Disneyland Paris, Barcelona, 
Alton Towers ac i sglefrio iâ yn aros yn y cof am hir hefyd.  
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi fy nghefnogi ac wedi rhoi yr hyder i 
mi gynnal yr amrywiol weithgareddau.  Mae’r daith i’r gwaith wedi bod yn bleser bob 
dydd.  Byddaf yn colli Cwm Prysor a’r golygfeydd godidog o Feirionnydd sydd ar y 
ffordd i’r Swyddfa.
Cofiwch ymaelodi â’r Urdd gan barhau â’r traddodiad gwych sydd wedi bod yn y 
Rhanbarth dros y blynyddoedd.  Os allwch wneud hyn, bydd Meirionnydd yn mynd o 
nerth i nerth. Daliwch ati i gefnogi.  Diolch.
Dylan Elis
Swyddog Datblygu Meirionnydd

Mae Cyngor Gwynedd am gyflogi 
mwy o ofalwyr i gefnogi pobl fregus 
yn y sir dros y misoedd nesaf.  Mae’r 
Cyngor yn awyddus i glywed gennych 
chi os ydych chi’n teimlo y gallech chi 
wneud cyfraniad i’r maes yn lleol.
Yn sgil pandemig Covid-19, mae’r 
Cyngor yn rhagweld y bydd llawer 
mwy o alw am wasanaethau iechyd a 
gofal yng nghymunedau Gwynedd, ac 
am gychwyn ymgyrch Galw Gofalwyr 
i recriwtio mwy o staff i’r maes, gan 
gynnwys ardal Ardudwy.
Gydag ail don ar y gorwel, bydd 
gwasanaethau gofal cartref, cartrefi 
preswyl, a chefnogaeth i unigolion ag 
anableddau dysgu yn dod o dan cryn 
bwysau dros y misoedd i ddod.
 Y cymhwyster pwysicaf ydi 
diddordeb mewn pobl ac awydd i 
helpu a gwneud gwahaniaeth yn eich 
hardal leol, ac mi fyddem yn falch 
iawn o glywed gan ddarllenwyr Llais 
Ardudwy.”
Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig 
hyfforddiant, telerau gwaith da ac 
oriau cyson, a’r cyfle i helpu trigolion 
bregus y sir i fyw bywydau mor llawn 
a phosib.  Bydd gwaith llawn amser 
a rhan amser ar gael gyda chyfleon i 
gychwyn yn syth.
Gall unrhyw un sydd â diddordeb 
mewn swydd yn y maes gofal gyda 
Chyngor Gwynedd gysylltu â Gill neu 
Elen am sgwrs ar 07384 876908 neu 
e-bostio:  
gofalu@gwynedd.llyw.cymru

GALW 
GOFALWYR

CHWILIO
AM WAITH?
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ATEBION  
CROESAIR 3

Llongyfarchiadau i Hilda Harris, Dyffryn 
Ardudwy; Heulwen Jones, Llanbrynmair; 
Elizabeth Rees, Llwyngwril; Gwenda 
Davies, Llanfairpwllgwyngyll; a Mai 
Jones, Llandecwyn ar lwyddo i gwblhau’r 
croesair.  Nid oeddem yn cynnig gwobr - 
dim ond cynnwys y croesair er difyrrwch 
i rai o’n darllenwyr yn yr amser dyrys 
hwn.
Anfonwch eich atebion at Phil Mostert 
[manylion ar dudalen 2].

CROESAIR 4

Rhif 4  
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ENGLYN DA
HAUL AR FYNYDD

Cerddais fin pêr aberoedd - yn nhwrf swil
Nerfus wynt y ffriddoedd,

A braich wen yr heulwen oedd
Am hen wddw’r mynyddoedd.

Hedd Wyn, 1887 - 1917
Dewisodd Ithel Davies yr englyn hwn fel ei hoff englyn yn Barddas, Ionawr 
1978: ‘Ac o’r cannoedd onid y miloedd gwych a gynhyrchwyd o gyfnod i 
gyfnod o Ganu Heledd yn arbennig hyd y dydd hwn, nid oes un a rydd fwy 
o sŵyn i mi ac y sydd yn arlunwaith o liwiau cyfoethog yn rhagori ar englyn 
enwog Hedd Wyn ...  Pa arlunydd a allai dynnu ei linellau a chymysgu ei 
liwiau i wneud darlun mor gywrain â hwnna?  Buasai’r crach feirniad yn sicr 
yn neidio at yr ansoddair ‘pêr’ aberoedd.  Ond pwy â warafun i fardd yr hyn 
a welodd neu a deimlodd wrth gerdded min aberoedd yn Nhrawsfynydd?  
Tybed a gytunai neb pwy bynnag â fy newis i?  Eithr rhydd i bob dyn ei farn a 
diau fod cynifer o farnau gwahanol ag sydd o feirdd.  Oddi ar pan welais i yr 
englyn yna gyntaf erys ei sŵyn arnaf o hyd heb bylu dim a mi y pryd hwnnw 
yn llencyn yn y coleg ym Mangor a than sŵyn ei farddoniaeth ef yr euthum 
ar bererindod i’r Ysgwrn a chael gan dad Hedd Wyn yr englyn cyntaf a 
gyfansoddasai ef yn un ar ddeg oed, ac y mae gennyf o hyd.  Efallai fod gennyf 
ddiddordeb arbennig yn Hedd Wyn oherwydd i minnau ennill fy ngwobr 
gyntaf am englyn yn 12 oed ac mai bugail defaid oeddwn innau fel Hedd Wyn 
yn fy nyddiau cynnar yng Nghwm Tafolog.’
[Codwyd o’r llyfr 100 o Englynion gan Dafydd Islwyn]

CERDD DAN GLO

Dyma ni dan glo am yr eildro,
Unwaith eto ’dan ni’n gaeth,

Ond rhaid i ni gilio rhag y feirws,
Neu fydd pethau’n llawer gwaeth.

Mae Boris yn dweud un peth,
Mark a Nicola’n dweud y llall,
Ond pwy sy’n gwybod orau?
Sut all y werin bobl ddallt?

Pwy sa’n disgwyl ffasiwn flwyddyn,
Wrth i mi gyrraedd hanner cant?

O leia tro ’ma fydd ’na ysgol,
Er mwyn lles ac addysg plant.

Dim cymdeithasu na gweld ffrindiau,
Mae’r sefyllfa’n hollol rwtsh,

Ond wrth weld teulu ar liniadur,
Fe gawn rannu ‘cwtsh heb dwtsh’.

Rhaid i ni edrych tua’r dyfodol,
Mae ’na ddyddiau gwell i’w cael,

A gobeithio am yfory,
Pan dros y bryn, daw eto’r haul. 

Darren Williams,
Harlech
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Emynau Mawl
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Un emyn na welais mewn unrhyw gasgliad 
ond yn hen Lyfr Emynau a Thonau y 
Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd ydi 
rhif 55 yn y llyfr hwnnw.  Cyfieithiad ydi o 
gan Goronwy Owen (1723-1769) o emyn 
Saesneg y Dr Samuel Collett (neu Collet):
“ Through all the various shifting scene
    Of life`s mistaken ill or good,
 The hand of God conducts unseen,
    The beautiful vicissitude.”
Roedd Collett yn ddiwinydd nodedig 
yn ei ddydd a dywedir fod ei emyn yn 
aralleiriad o Salm 107.  O ddifri, credaf 
y byddai dweud mai myfyrdod ar y Salm 
ydi’r emyn yn fwy na dim arall.  Ond beth 
am gyfieithiad Goronwy Owen? 
Yn ôl R T Jenkins “emyn symol” sydd 
yma ac meddai Syr Ifor Williams, “Y 
cyfieithiad hwn ddylai gael y wobr gyntaf 
am anhawster ei Gymraeg i ddarllenydd o’r 
oes hon.”
Ac ym 1959 yr ysgrifennwyd hynny: pa 
faint mwy yn 2020?  Go brin y byddai 
pregethwr eisiau ledio emyn na fedrai bron 
neb yn y gynulleidfa ei ddeall.  Gan feddwl 
hynny, unwaith yn unig y cofiaf i weinidog 
roi’r emyn yma allan i’w ganu – ac un o Sir 
Fôn oedd hwnnw, fel Goronwy Owen.
Mae Goronwy Owen wedi newid mesur yr 
emyn yn y trosiad a’i osod ar fesur Salm fel 
emynau Edmwnd Prys a gosod odl gyrch 
ddwywaith ym mhob pennill.  Dipyn o 
gamp, meddech chi, ond weithiau mae’r 
ystyr yn dioddef er mwyn gwneud hynny.  
Dyma i chi yr ail bennill o emyn 55:
“Fe weryd wirion yn y frawd
   Rhag enllib tafawd atgas;
 Fe rydd orffwysfa i alltud blin
    Mewn anghynefin ddinas.”
Neu mewn iaith debycach i iaith heddiw;
“Fe fydd yn gwneud yn siŵr na chaiff y 
diniwed gam gan rai sydd yn ei gyhuddo 
ar gam mewn llys barn a sicrhau fod y 
teithiwr blinedig yn cael gorffwys mewn 
gwlad ddiarth.”
Ond pwy oedd Goronwy Owen?  Ar 
un ystyr fo ydi un o gymeriadau mwyaf 
rhamantaidd y byd llenyddol, nid yn unig 
yn Gymraeg, ond ym mhob iaith.  Fe’i 

ganwyd yn Llanfair Mathafarn Eithaf 
yn Sir Fôn ddydd Calan 1723.  Tlawd 
iawn oedd ei deulu ond daeth Goronwy 
bach i’r amlwg fel plentyn galluog gyda 
diddordeb ym myd barddoniaeth.  Roedd 
ei dad fel sawl un arall o’r teulu yn dipyn 
o fardd gwlad.  Daeth i sylw teulu Pentre 
Eiriannell, fferm gyfagos lle roedd yna 
dipyn o gyfoeth i’w gymharu â’i gartref 
ei hun.  Bu’r brodyr Morris o Bentre 
Eiriannell yn noddi llawer arno yn 
ariannol ac  mewn ffyrdd eraill a diolch 
iddynt hwy (Morisiaid Môn) yn bennaf ei 
fod wedi cael hynny o addysg ag a gafodd 
yn ifanc.  Wedi bod yn athro am gyfnod 
yn Sir Gaernarfon cafodd fynd yn ôl i 
Lanfair Mathafarn Eithaf fel curad.  Ond 
dyma ddechrau gofidiau.  Clerc Esgob 
Bangor oedd wedi penodi Goronwy i’w 
swydd yn absenoldeb dros dro yr Esgob.  
Pan ddaeth yr Esgob Hutton yn ei ôl 
roedd ganddo ffrind teuluol, gŵr ifanc 
goludog, eisiau lle yn yr eglwys ac felly 
allan â Goronwy er mwyn i “John Ellis, 
Gent” gael ei swydd.
Ar ôl hyn crwydro o blwyf i blwyf fel 
curad y bu Goronwy.  Cychwynnodd 
yng Nghroesoswallt a Selattyn yn Swydd 
Amwythig lle y priododd.  Erbyn hyn 
roedd wedi dechrau chwerwi oherwydd ei 
anallu i gael plwy ym Môn neu o leiaf yng 
Nghymru.  Roedd ei wraig o deulu eitha 
cefnog yng Nghroesoswallt ond mae’n 
debyg ei bod yn gwario fel boneddiges 
ar gyflog curad ei gŵr a’r diwedd a fu i 
Goronwy orfod treulio cyfnod byr yng 
ngharchar fel dyledwr.  Ymddengys fod 
Goronwy ac Ellen ei wraig yn bur hoff o 
gynnwys y botel erbyn hyn a chan ei fod 
wedi colli parch y plwyfolion rhaid oedd 
mudo bellach.
Bu wedyn yn gurad yn Donnington, 
Swydd Amwythig ac wedyn yn Walton 
oedd yn bentref ger Lerpwl ar y pryd.  Yn 
Lerpwl yr oedd pan gollodd ef a’i wraig 
eu merch fach, Elin, ac fe ganodd gerdd 
benigamp iddi yn ei drallod a’i hiraeth;
“Collais Elin liw hinon
Fy ngeneth oleubleth lon”
Aeth wedyn i Northolt ger Llundain 
gyda’r Morisiaid a’u cyfeillion yn y 
Cymmrodorion yn ceisio swydd iddo.  
Mae’n debyg ei fod yn gallu bod yn 
greadur anodd ei helpu.  Roedd diod yn 
parhau yn broblem ac yr oedd tueddiad 
ynddo, yn feddw ac yn sobor, i dynnu 
pobol yn ei ben.  Gallai fwrw sen ar lafar 
neu mewn llythyr neu waethaf oll mewn 
cerdd ar ei gyfeillion gorau a does dim 
syndod bod rhai ohonynt yn cael syrffed 
ar ei helyntion ac yn digio wrtho.
Y llyfr safonol ar ei hanes yw cyfrol Alan 
Llwyd “Gronwy Ddiafael, Goronwy Ddu” 
ac mae’r awdur wedi bod yn weithgar a 
gofalus i wahaniaethu rhwng ffeithiau ei 

fywyd a’r mythau sydd wedi codi o gylch 
ei enw.  Un peth a ddatgelir yno yw ei fod 
yn ystod ei grwydriadau yn Lloegr wedi 
cael cynnig curadiaethau yn Sir Fôn, yn 
Llanrhuddlad ac wedyn Llanfaethlu a 
Llanfwrog.  Nid na ellir deall pam, roedd y 
cyflog yn fychan a symud y teulu yn gostus, 
ond mae’r wybodaeth yn tolcio mymryn ar 
fyth y bardd alltud.
A’r diwedd?  Wel, codwyd arian i Goronwy 
a’i deulu i ymfudo i America.  Cafodd 
swydd mewn coleg yn Williamsburg, 
Virginia.  Mordaith erchyll oedd yr un ar 
Fôr Iwerydd yr adeg honno ac fe fu farw 
gwraig Goronwy ac un o’r bechgyn cyn 
cyrraedd glan.  Wedi cyrraedd, ymrôdd 
i’r swydd ac fe ailbriododd hefo gweddw’r 
prifathro.  Yn anffodus, ni bu hi fyw yn hir 
ac ni fu plant iddynt.  Er hynny ymddengys 
i Goronwy gael tipyn o eiddo ar ei hôl.
Ond yr oedd rhyw anffawd yn dilyn 
Goronwy lle bynnag yr elai.  Roedd yna 
gryn ddrwgdeimlad rhwng bechgyn y 
coleg a bechgyn y dref ac o bryd i’w gilydd 
byddai’r helynt yn troi’n ymladd.  Llusgwyd 
Goronwy i’r helyntion yma a rhybuddiwyd 
ef ynghylch ei ymddygiad fwy nag unwaith.  
Ar ôl un gwffas fawr fe ymddiswyddodd o’r 
Coleg cyn i’r llywodraethwyr ei ddiswyddo 
ac erbyn 1760 yr oedd o ar y clwt eto mewn 
gwlad ddiarth ac fel dywedodd Alan Llwyd 
- wedi baeddu ei nyth ei hun eto fyth.
Ond y tro yma bu ffawd yn garedicach 
wrtho.  Priododd drydedd wraig a chael 
tyaid o blant.  Cafodd reithoriaeth eglwys 
St Andrew yn Brunswick, Virginia a gallu 
prynu fferm 400 acer gan dyfu baco gan 
fwyaf.  Yn ôl pob golwg dyma gyfnod 
dedwyddaf ei oes gyda’i deulu o’i gwmpas 
a’r blaidd wedi ei hel o’r drws o’r diwedd.  
Er hynny, anodd ydi tynnu cast o hen geffyl 
a chofnodir ei fod o flaen ei well yn 1765 
am “getting drunk and profane swearing”.  
Dirwywyd ef bum swllt neu hanner can 
pwys o faco i’w rannu rhwng y tlodion.  
Er hynny cadwodd ei swydd a’i fferm a 
bu farw, os nad yn gyfoethog, yn weddol 
daclus arno ym 1769.  Claddwyd ef ar ei 
blanhigfa ac mae ei dŷ i’w weld o hyd.  Yn 
yr eiddo a adawodd i’w deulu mae 200 o 
lyfrau, buwch a llo blwydd, dwy anner, 
ceffyl a chaseg, gwerth tua £150 i gyd 
heblaw’r tŷ a’r tir.    Gwrthun i ni heddiw 
yw sylwi ei fod yn berchen ar bedwar o 
gaethweision.  Bu yn gan mlynedd bron 
cyn y cafodd caethweision eu rhyddid yn yr 
Unol Daleithiau.
Pan oedd yn ifanc canodd Goronwy:
“O farddwaith od wyd urddawl
Poed i wau emynau mawl”.
Ni chanodd ond ychydig o farddoniaeth 
grefyddol er iddo dreulio’i oes yn offeiriad 
ac anghofiwyd yn llwyr am ei emyn ar Salm 
107.
JBW
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TALSARNAU, YNYS A LLANDECWYN 
Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad i Joyce 
Jones, Ceinfro a Simon, Andrew 
a Tegwen a’u teuluoedd yn eu 
profedigaeth o golli Geraint (Gerry), 
gŵr, tad a thaid oedd yn annwyl iawn 
ganddynt.  
Rydym yn meddwl amdanoch.

Capel Newydd
Mae ein holl oedfaon ar lein yn y 
dyddiau rhyfedd yma.  Cyfarfod 
Gweddi ar fore Sul am 10:30 ar Skype.  
Oedfa nos Sul ar Facebook, safle we 
y capel ac ar Youtube a’r seiat ar nos 
Fercher am 7.30 eto ar Skype.  Mae 
croeso i chi gysylltu hefo ni am fwy 
o wybodaeth a byddai croeso mawr 
i bawb i unrhyw un o’r oedfaon.  
Rydym wedi bod yn cyfarfod yn y 
capel yn ystod yr wythnosau olaf yma 
ond oherwydd y rheolau newydd, ni 
fyddwn yn gwneud hynny tan ar ôl 
Tachwedd y 9fed.  Cawn weld beth 
fydd y sefyllfa ar ôl hynny!!  Rhaid 
cofio o hyd fod “Duw yn llond pob 
lle, presennol ym mhob man.  Y nesaf 
yw Efe, o bawb, at enaid gwan”. 
Pob bendith i holl ddarllenwyr Llais 
Ardudwy.  Cadwch yn ddiogel!

Diolch
Diolch i Mrs Iona Aubrey a Bili Jones, 
6 Stryd Fawr am dalu mwy na’r gofyn 
wrth adnewyddu eu tanysgrifiadau i 
Llais Ardudwy.

Sgwad Ysgolion Gwynedd 
Llongyfarchiadau calonnog i Owen Jac 
Whiteley, sydd wedi ei ddewis yn ddiweddar yn 
un o sgwad tîm pêl-droed Ysgolion Gwynedd 
dan 13 ar gyfer y tymor yma.  Roedd y nifer o 
blant yn cymryd rhan yn y treialon yn wych, 
gyda dros 40 yn bresennol.  Roedd y safon a 
ddangoswyd dros y ddwy noson yn uchel dros 
ben ac roedd hi’n anodd iawn i’r hyfforddwyr 
ddod i benderfyniad a dewis 18 allan o’r 42.  
Mae Owen wedi hyfforddi’n gyson drwy gydol 
cyfnod y Cofid ac wedi cynnal ei ffitrwydd.
Yn ôl yr hyfforddwyr, Ifan Thomas a Gavin 
Parry, mi wnaeth Owen argraff fawr arnon nhw, 
ac fe’i dewiswyd yn rhan o’r sgwad.  
Dwi’n siŵr bod ei nain, Betty May o’r Ynys, yn 
hynod o falch o lwyddiant Owen.  
Pob lwc yn y dyfodol, Owen, a gobeithio y cei di 
rhyw ddydd chwarae i Manchester United fel yr 
wyt ti’n breuddwydio ei wneud!

Cyfarfod o Bwyllgor Merched y Wawr Talsarnau
Cafwyd cyfarfod o’r pwyllgor uchod yn Neuadd Talsarnau pnawn dydd 
Mawrth, 6 Hydref pan groesawodd Siriol Lewis, y Llywydd, 11 o aelodau’r 
gangen.  Braf iawn oedd gweld pawb a chael y cyfle i sgwrsio a chymdeithasu 
ers inni gwrdd ddiwethaf ar achlysur Cinio Dathlu Gŵyl Ddewi ar y 6ed o 
Fawrth.  Hynny i’w weld ymhell yn ôl rŵan!
Cyn symud ymlaen, eglurodd Siriol nad yw Maureen Williams, un o’n 
haelodau ffyddlon, yn teimlo’n rhy dda ar hyn o bryd, gan iddi orfod ail-
ddechrau cwrs o ‘chemo’.  Anfonwyd pob dymuniad da iddi ac roedd Mai 
wedi dod â cherdyn i’w anfon ati a gofynnwyd i bawb ei arwyddo, er mwyn i 
Maureen wybod ein bod yn meddwl amdani ac yn cofio ati.
Cyflwynwyd gwybodaeth o Gofnodion y Pwyllgor Rhanbarth ac adroddiad 
Freda Williams, y Swyddog Datblygu.  Cyhoeddwyd cystadleuaeth cerdyn 
Nadolig 2021 a chystadlaethau y Ffair Aeaf Rithiol eleni.
Roedd cwestiynau cystadleuaeth y Cwis Hwyl Cenedlaethol wedi cyrraedd a 
phenderfynwyd y byddem yn cystadlu ac yn anfon tri chais i mewn.  
Gwerthwyd tocyn raffl i bawb a bu amryw yn lwcus o ennill gwobr.  
Eglurodd Siriol nad oeddem yn gallu gwneud dim trefniadau i gyfarfod eto 
ar hyn o bryd, ond os bydd y sefyllfa’n caniatáu, a’r tywydd yn eitha’, efallai y 
cawn fynd am dro gyda’n gilydd cyn y Nadolig.
Tynnwyd llun o bawb y tu allan i Neuadd Talsarnau cyn mynd adre’.

Os ydych yn dymuno 
cyflwyno cyfarchion 

Nadoligaidd eleni 
a fuasech cystal â’u 
hanfon erbyn canol 

mis Tachwedd os 
gwelwch yn dda?

CYFARCHION 
NADOLIG
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Y BERMO A 
LLANABER

Merched y Wawr
Pnawn 13 Hydref oedd yr ail dro i ni gyfarfod y tymor yma.  Braf oedd cael cyfle i sgwrsio a cherdded llwybr natur 
Wernmynach.  Yma yn 2005 plannwyd cannoedd o goed derw, banadl a blodau gwyllt sy’n denu adar a phryfed.  Mae’r 
llong ‘Brig Y Bermo’ ar y safle ers 2007; cafodd ei chynllunio a’i hadeiladu gan Jony Easterby.  Mae’r cynllun yn seiliedig 
ar longau a adeiladwyd yn Y Bermo yn 1780.

Y Dydd, 20 Mehefin 1879
Porthladd Abermaw
Wrth fryn serth nid oes prydferthach 
– na thref
     A thraeth Aber Mawddach;
   A geir porthladd rhagorach
   Yn Iwrob, na’r Bermo bach?

Os bach, un harddach na hwn – ar 
wyneb
      Yr ynys ni feddwn;
   A’i anwylach ni welwn
   O dan graig trwy’r byd yn grwn.

A’i swynion megis Sinar – gem yr oes
      Yw’r Gymreig Gibraltar;
   Fel brenhinllys erys ar 
   Dywyn rhwng dŵr a daear.

Difyr dro hyd ei fôr draeth – a ga’r 
llesg
      Er llawn waredigaeth;
   A dyry iachawdwriaeth
   Gan gyffroi y gwenyg ffraeth

Daw y Werydd yn dirion – a’i gyffur
      Ag effaith ei chwaon;
   O! fôr, dy heillt ddiferion
   Fwri hyd aur lanfa’r don.      
Ieuan Ionawr

Ceisiadau cynllunio
Codi estyniad unllawr yn y cefn - Caeau Bwlch, Dyffryn Ardudwy.  Cefnogi’r cais.
Archwilio’r llochesi bws, mynwentydd  a pharciau chwarae
Adroddodd Siân Edwards ei bod wedi cwblhau archwiliad o’r safleoedd uchod a 
chafwyd adroddodd manwl ganddi.
Gohebiaeth                       
Cyngor Gwynedd –  Adran Briffyrdd
Cafwyd ateb ynglŷn â pharcio anghyfrifol ger stad Penrhiw.  Y bwriad fydd i anfon 
llythyr i’r trigolion cyfagos i ofyn iddynt barcio yn fwy ystyriol neu mae’n bosib y bydd 
gwaharddiadau parcio yn yr ardal.  Y gobaith oedd dosbarthu’r llythyrau hyn o fewn 
yr wythnosau nesaf ac fel mae adnoddau yn caniatáu.  Cafwyd gwybod bod polyn 
trydan wedi mynd ar dân ger stad Penrhiw y penwythnos diwethaf a bod y frigâd dân 
wedi cael trafferth i gael mynediad oherwydd bod ceir wedi eu parcio ar ochr y ffordd.
Cyngor Gwynedd –  Adran Briffyrdd
O safbwynt parcio i lawr Ffordd Glanrhos, yr unig beth all y Cyngor ei gynnig yw 
llinellau melyn dwbl.  Yn y pen draw bydd rhaid ystyried gosod llinellau melyn yr holl 
ffordd rhwng yr A496 a chroesffordd Glanrhos.  Bydd angen dilyn y broses gyfreithiol 
benodol, sydd â risgiau o dderbyn gwrthwynebiadau gan y cyhoedd, yn enwedig 
mewn lleoliadau lle mae llefydd parcio yn brin.  Cafwyd gwybod gan Eryl Jones 
Williams ei fod wedi gofyn i Gyngor Gwynedd anfon llythyr i’r trigolion sy’n byw i 
lawr y ffordd hon hefyd.  Mae’r Cyngor yn gefnogol i osod llinellau melyn dwbl yn y 
lleoliadau sydd ar y cynllun.
Adroddiad y Trysorydd
Ceisiadau am gymorth ariannol
Ambiwlans Awyr Cymru               - £500 
Pwyllgor y Neuadd Bentref          - £3,000
Y gofeb
Yn anffodus, oherwydd rheolau Covid-19, 
ni fydd y gwasanaeth sy’n arfer cael ei 
gynnal ar Sul y Cofio ger y gofeb yn agored 
i’r cyhoedd eleni.  Mae’n bosib, os dymunwch, 
i ymweld â’r gofeb unrhyw bryd ar y diwrnod; 
hefyd, mae croeso i chi osod torch flodau pabi 
ar y gofeb.

CYNGOR CYMUNED 
DYFFRYN ARDUDWY A THAL-Y-BONT
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*MELIN LIFIO SYMUDOL
Llifio coed i’ch gofynion chi

Cladin, planciau, 
pyst a thrawstiau

*GWAITH ADEILADU 
AC ADNEWYDDU

*SAER COED
Ffoniwch neu edrychwch 

ar ein gwefan

*COED TÂN MEDDAL 
WEDI EU SYCHU

Netiau bach, bagiau mawr 
a llwythi ar gael

Geraint Williams, Gwrach Ynys, Talsarnau
01766 780742 / 07769 713014

www.gwyneddmobilemilling.com

Cyfraniadau
Rydym yn ddiolchgar iawn am 
gyfraniadau ac yn awyddus i’w 
cydnabod yn y papur gyda’ch 
cydweithrediad. 
Byddai yn gymorth i ni weinyddu os 
buasech yn anfon sieciau i’r trysorydd 
(cyfeiriad ar dudalen 2).  Os yn talu 
i’r banc cofiwch roi CYF fel cyfeirnod 
ac er mwyn i ni roi cydnabyddiaeth, 
cofiwch adael i’r trysorydd wybod.  
Nid yw’r enw sydd ar daflen y banc 
yn aml ddim yn ddigon i ni wybod 
pwy sy’n cyfrannu.
Tanysgrifiadau
Er mwyn hwyluso gweinyddu, 
mae pob tanysgrifiad am flwyddyn 
ariannol y papur o Medi i Orffennaf 
yn y flwyddyn ganlynol.  Y gost yw 
£19 am gopi papur drwy’r post a 
£7.70 am gopi electronaidd ar e-bost.  
Os byddwch yn dechrau tanysgrifiad 
ar ôl mis Medi, bydd y pris yn cael ei 
addasu ar gyfer y cyfnod sy’n weddill.  
Cysylltwch â’r trysorydd i roi eich 
cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost a chael 
gwybod faint i’w dalu.  Dylid anfon 
sieciau i’r trysorydd ac os ydych 
am dalu drwy’r banc, cewch wybod 
pa gyfeirnod i’w ddefnyddio gan y 
trysorydd.
Apêl i’r rhai sydd heb dalu
Apeliwn i’r rhai ohonoch sydd yn 
dal i feddwl ‘mi wna i ’fory’ i fynd ati 
i danysgrifio ar ôl darllen y nodyn 
hwn.  Mae gweinyddu yn llawer haws 
wrth ddilyn blwyddyn ariannol y 
papur. 
Mae amgylchiadau yn newid a 
hwyrach nad ydych am adnewyddu. 
Byddai o gymorth cael gwybod am 
hynny.  Diolch am bob cefnogaeth.
Manylion banc:
HSBC (cyfrif busnes)
Llais Ardudwy
Rhif y gangen 40-37-13
Rhif y cyfrif 61074229

Iolyn Jones 
(Trysorydd Llais Ardudwy)
Tyddyn Llidiart
Llanbedr, Gwynedd
LL45 2NA
01341 241391/07767 445503

CYFRANIADAU  A 
THANYSGRIFIADAU

Cylchoedd yn cerdded
Ym mis Tachwedd eleni, bydd Cylchoedd Mudiad Meithrin yr ardal yn 
cerdded er mwyn codi arian ar gyfer y mudiad.  Gwyddoch bod y Cylchoedd 
wedi gorfod cau yn ystod y Clo Mawr ac felly doedd dim arian yn cyrraedd 
y coffrau.  Er mwyn sicrhau dyfodol ein Cylchoedd beth am noddi’r plant a’u 
haddysgwyr ynghyd â’r rhieni i gerdded yn yr awyr agored, mwynhau symud a 
sylwi ar ryfeddodau ein byd natur yn yr Hydref?  Gwerthfawrogir pob ceiniog. 
Mae staff a gwirfoddolwyr y Mudiad Meithrin hefyd am geisio cerdded 1971 
o filltiroedd i godi arian at yr achos.  Pam 1971?  Wel, dyma’r flwyddyn y 
sylfaenwyd Mudiad Ysgolion Meithrin fel ag yr oedd yr adeg honno.  Pob lwc 
iddynt.  Mae tudalen ‘justgiving’ ar gyfer hyn.
Dathlu
Yn 2021 bydd y Mudiad Meithrin yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed.  Mae 
Mererid Hopwood yn creu llyfr o hanes/lluniau/gweithgareddau dros yr 
hanner can mlynedd diwethaf felly os ydych am i Ardudwy gael ei gynrychioli 
beth am fynd i chwilio am luniau neu ysgrifennwch baragraff am achlysur 
arbennig yn eich Cylch Meithrin chi yma yn Ardudwy?  Hwyl fawr ar y 
chwilio a’r hel atgofion.  Anfonwch unrhyw gyfraniadau at marchnata@
meithrin.cymru neu gallwch eu hanfon at Mudiad Meithrin, Y Ganolfan 
Integredig, Boulevard de Saint-Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PD 
neu cysylltwch â Mai Roberts, Dyffryn Ardudwy. 
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Er cof am Mam, sef Peggy, Min-y-Don, Harlech
Mae hi bellach yn ddeng mlynedd ers ei cholli ar 14 Tachwedd 2010.

  Er mor felys yw atgofion
  Am yr amser gynt a fu,

  Dal mae hiraeth yn ein calon
  Am un annwyl iawn i ni.

      Melys atgofion a dwfn yr hiraeth.  Pam, Alan, Gareth a’r teulu
Rhodd £10

Rhodd
Diolch i Roger Kerry am ei rodd o 
£20 i Llais Ardudwy.

Pen-blwydd hapus
Pen-blwydd hapus iawn i Kim Howie 
oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 
yn diweddar.  Dymuniadau gorau Kim 
gan y teulu a dy ffrindiau i gyd.  Xx.

Pen-blwydd arbennig
Pen-blwydd hapus iawn i Mrs Eileen 
Greenwood, 8 Ael y Glyn Harlech, 
oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 
90 oed yn ddiweddar.  Oherwydd y 
cyfyngiadau Cofid-19, mi gafodd y 
dathliadau pen-blwydd hefo’i theulu 
a’i ffrindiau eu gohirio.  Mi all ddathlu 
cyn bo hir gobeithio.  Dymuniadau 
gorau iddi a llawer o gariad gan eich 
ffrindiau i gyd yn yr ardal. 

Croeso’n ôl
Croeso’n ôl i’r ardal i Emma Howie a 
Dave a’r hogiau bach, Archie ac Evan.  
Maen nhw wedi dod yn ôl i Harlech 
i fyw ar ôl cyfnod yn Swydd Gaer.  
Mae mor braf gweld ein pobl ifanc yn 
dod yn ôl i’w cynefin.  Mae Emma yn 
gweithio fel nyrs yn Ysbyty Alltwen.

Nyrsio
Pob lwc i Lois Roberts, 25 Y Waun ar 
ei swydd newydd.  Graddiodd Lois 
mewn nyrsio plant ym Mhrifysgol 
Bangor.  Mae wedi derbyn swydd 
nyrsio plant yn Ysbyty Gwynedd.  
Llongyfarchiadau.

Mudo
Pob lwc i Gareth a Julia Lewis, Freddie 
a Grace, Ffordd y Wylan Fach wrth 
iddyn nhw symud i ardal Cefneithin.  
Bu Gareth yn Reolwr ar y Clwb Golff 
yn Harlech ers rhai blynyddoedd.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau cynnes i Brendan 
Howard a’i gariad Lauren, ar 
enedigaeth eu mab, Albert William 
Howard ar ddydd Llun, Hydref 26 yn 
7 pwys a 6 owns,
Llongyfarchiadau calonnog hefyd 
i Nain a Taid, sef Mandy a Patrick 
Howard, 17 Y Waun ar enedigaeth eu 
hŵyr cyntaf.  Dymuniadau gorau i’r 
teulu bach newydd.

Diolch
Hoffai Jamie a Kim Howie, 44 Cae 
Gwastad, ddiolch i bawb am y 
caredigrwydd a ddangoswyd iddynt 
ar achlysur eu priodas yn ddiweddar.
Diolch am yr holl gardiau, anrhegion 
a negeseuon a dderbyniwyd gan y 
teulu a ffrindiau yn yr ardal.
Rhodd a diolch £10
 
Wedi cael triniaeth
Dymunwn wellhad buan i Mrs 
Marian Rees, 34 Y Waun sydd wedi 
cael  triniaeth yn Ysbyty Gwynedd yn 
ddiweddar.  Mi fydd yn rhyfedd iawn 
heb dy weld yn cerdded  y ci am sbel 
rŵan, Mar.  Brysia wella.

Pen-blwydd arbennig
Pen-blwydd hapus iawn i’r bachgen 
bach yma a fydd yn dathlu ei ben-
blwydd yn 40 oed ar Tachwedd 16.
Cariad mawr gan Dad [Bedwyr], 
Mam [Helen], Vicky, Morgan ac 
Ingrid.
£5
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 COROLLA 
 HYBRID  
 NEWYDD
 Dewch i roi cynnig ar yrru’r     
 Corolla newydd!  
 Mae ’na ganmol mawr i hwn!

Ffordd Newydd
Harlech  LL46 2PS
01766 780432
www.harlech.toyota.co.uk
info@harlech.toyota.co.uk

Twitter@harlech_toyotafacebook.com/harlech.

 TOYOTA HARLECH

LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL

Llongyfarchiadau calonnog i Mair ac Euron Richards, Llanbedr, ar ddathlu 
eu priodas aur ar 20 Hydref.  Fel anrheg, cawsant sesiwn o dynnu lluniau i 
gofio’r achlysur gan Mari Lloyd, Hendre Waelod.

Diolch
Dymuna Beti Wyn, Pensarn, ddiolch 
yn fawr iawn am y llu cardiau a’r 
galwadau ffôn a dderbyniodd ar ei 
phen-blwydd arbennig. 
Rhodd £10
Hyderwn eich bod wedi cael diwrnod 
i’w gofio er gwaetha’r cloi.

Mae chwith garw ar ôl Gweneira 
Jones, Allt Goch, mewn sawl cylch 
fel y gwyddom yn dda.  Roedd casglu 
newyddion ar gyfer y dudalen hon 
ymhlith ei chyfraniadau niferus.
Tybed a oes rhai ohonoch yn fodlon 
gwirfoddoli i gasglu newyddion inni?
Buasem yn falch iawn o glywed gan 
unrhyw un a fuasai’n fodlon helpu.  
Diolch yn fawr.

S’MAE A NAMASTE

Artist dw i.  Dw wedi bod yn dysgu 
Cymraeg ers 2014! ... dw i’n dysgu’n 
araf iawn!  Ond rŵan dw i’n trio 
defnyddio Cymraeg ar fy nhudalen 
Facebook.  Siŵr o fod dw i’n gwneud 
llawer o gamgymeriadau ...
Ar hyn o bryd dw i’n dangos fy 
ngwaith celf ar Facebook ac Instagram 
tra’n datblygu fy ngwefan.  Hefyd dw 
i’n cymryd rhan yn arddangosfeydd 
efo Argraffwyr Aberystwyth ac yma yn 
Nyffryn, yn Oriel Tŷ Meirion. 
Weithiau yn y gorffennol dw i wedi 
cynnal Stiwdio Agored Helfa Gelf 
yn fy nhŷ i.  Roedd llawer o bobl 
yn hoffi fy mhrintiau o ‘Mrs Sheep’.  
Rhaid i mi ddiolch i Henry Moore am 
‘Mrs Sheep’.  Mae fo wedi ysbrydoli 
mi efo ei lyfr ‘Henry Moore’s Sheep 
Sketchbook’.  Hefyd, yn yr haf, mi 
gerddes i o gwmpas Dyffryn Ardudwy 
yn braslunio defaid yn y caeau. 
Yn ddiweddar, mi ges i lot o help efo 
printio digidol gan Chris Owens, 
Dolgellau.  Mae’n arbenigwr mewn 
printio.  Rŵan dw i’n gallu argraffu 
fy nghardiau a lluniau fy hun.  Os 
hoffwch chi archebu cardiau, printiau 
neu waith celf gwreiddiol, cysylltwch 
â fi:
www.facebook.com/kiransharma09   
neu: kiransharma33@gmail.com
Kiran Sharma

Pen-blwydd arbennig
Pen-blwydd hapus iawn i Rhian 
Williams, merch Rhian a Humphrey 
Williams, Tanygraig sydd wedi dathlu 
pen-blwydd arbennig.  Cyfrifydd 
gyda’r Bwrdd Iechyd yng Nglan 
Clwyd ydi gwaith Rhian ac mae wedi 
ymgartrefu yng Nghaer.

YN EISIAU: GOHEBYDD



Mae llawer o fusnesau 
bychain lleol ym mhob 
cwr o Gymru wedi 
gorfod newid ac addasu 
yn ystod yr hanner 
blwyddyn diwethaf o 
ganlyniad i’r Corona.  
Dyma brofiad Llinos a 
Dylan, Dylanwad Da, 
Dolgellau.

Ar ddiwrnod cyntaf yr 
ail gyfnod cloi rwy’n 
meddwl yn ól i’r cyntaf a 
mor wahanol ydi’r teimlad 
y tro hwn.  Tri diwrnod 
i mewn i’r llwyr-gload 
ym mis Mawrth roedd 
staff i gyd ar ryddhad 
(furlough - gair hollol 
anghyfarwydd i mi!), a 
chredaf fod pawb mewn 
sioc.  Roedd ein busnes 
wedi diflannu ar ôl chwe 
mlynedd o weithio i’w 
sefydlu.  

Yn ogystal â hyn, roedd 
y cyfrifoldeb o fod yn 
gyflogwyr yn pwyso’n 
drwm arnom.  Roedd 
rhaid gwneud rhywbeth 
i godi’r trosiant a 
ddisgynnodd dros nos i 
ddim.  

Roedd llwyddiant ‘Blasu 
o Bell’ yn codi calon 
gyda phecynnau yn 
cael eu cludo ledled y 
DU: Caerdydd, Swydd 
Warwick, Lerpwl, 
Manceinion yn ogystal 
â Dolgellau a gogledd 
Cymru.  Roedd apêl 
y digwyddiad yn ein 
synnu ac yn ein cysylltu 
á phobl yn ystod amser 
unig.  Ond hefyd roedd 
y gynulleidfa’n sgwrsio 
gyda’i gilydd: braf oedd 
eu gweld nhw’n gyrru 
negeseuon Facebook Live 
tra’r oedd Dylan yn malu 
awyr am win!  Roeddynt 
hyd yn oed yn gyrru 

cyfarchion pen-blwydd 
i’w gilydd!  Cadwodd y 
nosweithiau yma’r busnes yn 
fyw wrth roi hwb mawr i ni.

Rwy’n cyfaddef ein bod 
ni’n dau wedi cael plyciau 
o deimlo’n isel.  Cytuno 
yn y cychwyn wnaethom 
(mewn ffordd fodern iawn i 
gwpl sydd yn tueddu i gadw 
pethau fel’na dan glo!) i 
ddweud wrth ein gilydd os 
yn gweld y ci du yn agosáu.  
Roedd byw ddydd a nos yn 
llythrennol gyda’n gilydd 
yn her ond, yn ffodus, mae 
Dylan yn ddyn amyneddgar 
a hawdd – peidiwch â 
dangos hwn iddo fo beth 
bynnag wnewch chi!

Y cam nesaf oedd lledaenu’r 
gair am y gwasanaeth cludo.  
Dyma ddechrau talu am 
hysbysebion ar Facebook a 
rhoi rhestrau pdf ar ein safle 
we ar frys gan brynu mwy o 
fwydydd moethus a snaciau 
i’w gwerthu.  A dyma’r 
archebion yn cyrraedd o 
Fangor, o Gaernarfon i 
lawr hyd at Gei Newydd a 
Llanbed yn ogystal â dros 
y ffin o Loegr.  Roedd y 
fan fach wedi arfer mynd i 
fusnesau eraill ond rẃan, 

roedd hi a Dyl yn trampio 
gogledd Cymru pob wythnos 
ac yn dal i wneud fel rhan o’n 
busnes newydd.

Un o’r problemau oedd 
paratoi busnes hollol 
wahanol.  Cau y caffi a’r 
gegin, symud y siop i fyny 
o’r selar i’r llawr gwaelod lle 
roedd y caffi a lle’r oedd mwy 
o le i bobl gadw pellter a 
cheisio rhoi trefn ar y bocsys 
i’w cludo.  Roedd archebion 
yn ein cyrraedd a ninnau heb 
system i’w prosesu - nefi blw 
roedd o’n anodd i ddechrau 
a ninnau’n ddiniwed!  Hefyd, 
y dyddiau yma, mae pobl 
yn defnyddio sawl ffrwd 
i gysylltu: ffôn, Facebook, 
Instagram, e-bost ayyb.  
Joban a hanner ydi cadw 
llygaid arnynt i gyd.  A phan 
roedd pethau yn mynd o’i le?  
Wel, bai Dylan wrth gwrs!

Dwi’n bendant ddim isio 
cwyno ac yn teimlo’n lwcus 
iawn fod y gallu gennym 
i newid i siop gyda lle 
cyfyngedig y tu allan ac i fyny 
grisiau mewn stafelloedd 
bach i pobl gael paned 
neu ddiod.  Ond does dim 
sicrwydd yn y byd newydd 
yma a dim lle i laesu dwylo.  

CORONA, FFORDD NEWYDD O WEITHIO
Ond, mae’n teimlo fel cam 
positif iawn fod Emma a 
Terri yn parhau i weithio 
trwy’r cyfnod cloi yma 
yn yr hydref.  Dwi mor 
falch o gael eu cymorth 
a’u cefnogaeth yn ogystal 
â’r hwyl ymysg ffrindiau 
ac maent yn hoffi y siop 
a’r busnes newydd.  A 
hefyd mor ddiolchgar 
am gefnogaeth gan ein 
cwsmeriaid.

Teimlaf ein bod yn sbecian 
dros ochr dibyn.  Dim 
gymaint y dyfodol agos a’r 
un pell dwi’n cadw llygaid 
arno ac yn cynllunio 
amdano.  Ein prif orchwyl 
rŵan yw creu siop ar-
lein broffesiynol i geisio 
cadw i fyny â gofynion y 
byd modern.  Rydym yn 
parhau i gludo a gwneud 
blasu rhithiol yn ogystal 
â chynnal blasu preifat i 
grwpiau ar Zoom (erioed 
’di clywed am hwn cyn 
oes y Corona chwaith!) 
oherwydd mae’r byd 
digidol yn hollbwysig ac ni 
ddylem ni ei anwybyddu.

Hefyd, rydym yn 
cydweithio gyda busnesau 
lleol yn Darganfod 
Dolgellau ac yn teimlo 
mor lwcus i fod mewn 
cymuned fach glyd.  Ar 
yr 20fed o Dachwedd 
rydym am gydweithio gyda 
cherddorion lleol i greu 
digwyddiad rhithiol – ac 
yn sgil hynna rhywbeth 
at Nos Galan gobeithio – 
pawb efo’n gilydd o bell!  
Mae ’na fyd gryn wahanol 
allan ’na rŵan ac mae’n 
rhaid i ni weithio gyda’n 
gilydd i oroesi a’n cadw ni a 
chanol ein tref yn fyw.
Llinos Rowlands
Gwin Dylanwad 


