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DYDDIADAU PWYSIG .......................
Dyddiad olaf derbyn deunydd rhifyn Mawrth
fydd dydd Gwener, Chwefror 29.

YN Y RHIFYN HWN .............
Newyddion y Fro * Atgofion Teuluol
* Yr Argyfwng Tai * llawer iawn mwy

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

NODDWCH rifyn o Llafar Bro!
Hoffech chi weld enw eich cwmni yn fan hyn? ac erthygl tu mewn? 
Cysylltwch â’r swyddog hysbysebu am fanylion
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Y Moelwynion Dan Eira - Gerwyn Siôn Roberts, Cae Clyd, Manod.

Y Moelwyn Mawr a’r 
Moelwyn Bach

Gwnaeth Duw’r ddau Foelwyn, meddant i mi,
O garreg nad oes ei chadarnach hi.

Ond wrth syllu arnynt ambell awr
Ar fore o wanwyn, amheuaf yn fawr

Mai o bapur sidan y torrodd o
Y ddau ohonynt ymhell cyn co’

A’u pastio’n sownd ar yr wybren glir
Rhag i’r awel eu chwythu ar draws y tir.

William Jones
(1869-1961)

Blaen troed o Fro Ffestiniog i gynllun Cicio’n Ôl
Llywodraeth y DU
Ar yr hyn o bryd, mae argyfwng cynyddol yn wynebu pobl ifanc ein cymunedau gyda’n agos i 2,000 o bobl ifanc
Gwynedd rhwng 16 a 25 oed yn hawlio credyd cynhwysol neu'n ddi-waith. Yn lled diweddar, mae Llywodraeth
Dorïaidd y DU wedi lansio eu cynllun newydd gwerth £2bn sydd yn anelu i greu miloedd o swyddi i bobl ifanc.

Ond lle caiff y cyfleon a’r swyddi hyn eu creu? Dim ond busnes sy’n cyflogi dros 30 o bobl sy’n gallu ymgeisio am y
cynllun yn uniongyrchol! Daw’r lansiad wrth i gwmnïau mawr fel Tesco, Amazon a Surf Snowodnia addo cofrestru. OND be am i

ni, yn fusnesau, cwmnïau a mentrau cymunedol, dynnu at ein gilydd ac ymgeisio am y gronfa a sicrhau bod talent ac egni ifanc yn aros
yn lleol, gan gyfrannu hefyd at economi a bywyd cymdeithasol y fro?

Gweithredu’n lleol
Mae Cwmni Bro bellach yn cydlynu partneriaeth yn cynnwys Coleg Llandrillo Menai, Cyngor Gwynedd a busnesau a mentrau lleol i blygu a manteisio
ar y rhaglen gan greu cyfleon gwaith a gyrfaoedd i bobl ifanc a chyfrannu at fywyd cymdeithasol ac economaidd y fro yn yr un gwynt. Dros yr 18-24
mis nesaf y nod ydi creu rhwng 30-40 o leoliadau gwaith a chyfleon gyrfa newydd i bobl ifanc Bro Ffestiniog o fewn mentrau cymunedol fel CellB,
Seren, Antur Stiniog, Y Dref Werdd a busnesau preifat sydd wedi angori yn y gymuned fel yr Original Roofing Company, Y Gorlan, Edward Jones a’i
Fab ac unrhyw fusnes neu fenter leol sydd eisiau cydweithio gyda ni ar y cynllun yma.

Yn ogystal, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i dderbyn hyfforddiant arbennig yn y gymuned wedi ei lunio gan DOLAN, Cwmni Bro a Grŵp Llandrillo
Menai gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar y cynllun. Os oes gan eich menter neu fusnes chi leoliad newydd ar gyfer person ifanc, cysylltwch â
cwmnibro@cwmnibro.cymru neu ffoniwch 07799353588 am fwy o wybodaeth. Gadewch i ni weithio efo’n gilydd a rhoi blaen troed cymunedol i
raglenni a pholisïau y DU.
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LLafar     BrO
Papur Bro Cylch Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog, Llan, Manod, 
Tanygrisiau, Rhiw a Glanypwll, 

Trawsfynydd, Maentwrog a Gellilydan

http://llafar-bro.blogspot.co.uk

www.facebook.com/LlafarBro

SwyDDOGiON
CADEiRyDD: 
Paul Williams, 

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

ySGRiFENNyDD:
Shian Jones, 4 Ffordd Benar,

Blaenau Ffestiniog LL41 3UU 
( 01766 830549   ebost: shian.jones@yahoo.com

iS-ySGRiFENNyDD:
Vivian Parry Williams, 7 Trem y Fron, 

Blaenau Ffestiniog LL41 3DP    ( 01766 831814  
ebost: vivian.williams@btinternet.com

TRySORyDD:
Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn,

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3UG
( 01766 831539   ebost: sandralewis62@icloud.com

TREFNyDD HySBySEBiON:
Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, 

Blaenau Ffestiniog LL41 3yD ( 07731 605557
ebost:cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru

DOSBARTHwR:
Emyr Jones, Noddfa, Llan Ffestiniog LL41 4NN

( 01766 762582

iS-DDOSBARTHwyR A 
DOSBARTHwyR DRwy’R POST:

Brian Rushworth a Maldwyn Williams

FFOTOGRAFFyDD
Alwyn Jones ( 01766 830291

TEiPyDDESAU
Heddus Williams, Glesryn, Glynllifon, Blaenau.

Eira Kirkman, 1 Bryn Gwynedd, Rhiwbryfdir 

TAPiAU i’R DEiLLiON
Nan Rowlands, Y Glyn, Llan. ( 762492

Gweithredir gynllun Tapiau i’r Deillion yn 
annibynol o Llafar Bro.

EITEMAU HWYR
Bydd eitemau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau 

yn ymddangos yn y rhifyn nesaf. 
Sylwer os gwelwch yn dda ar ddyddiadau’r mis

ar y dudalen flaen.

Nid yw Cymdeithas Llafar Bro, 
na’r golygydd o reidrwydd yn cytuno â chynnwys

yr erthyglau a’r deunydd a ddaw i mewn, ac ni
allwn dderbyn cyfrifoldeb am y cynnwys.

HYSBYSEBION
Prisiau hysbysebu yn Llafar Bro fel a ganlyn:

     A lled colofn x 4 cm £7 y mis
     B lled colofn x 6 cm £9 y mis
     C lled colofn x 9 cm £10 y mis
     CH lled dwy golofn x 6cm £15 y mis
     D chwarter tudalen £21 y mis

Cynnwys ffurflen efo’r papur 800  – £40

........... Rhoddion ..........
Edgar W. Jones, Peterborough                               £7.24
Er cof am Ann Maureen a Idwal Thomas 

gan y teulu                                                                 £7.24
Nancy Lloyd Lewis, Llanfairpwll                         £7.24
Er cof am Jean Owens gan 

Sandra a Marian, Dolrhedyn                       £10.00
Emlyn Jones, Penarth                                               £17.24
Mrs E. W. Morgan, Porth Llechog, 

Ynys Môn                                                                £10.00

..........  Golygyddol .......
Croeso i rifyn mis Chwefror o Llafar Bro, ac i rifyn
digidol unwaith eto. 

Daeth y Mis Bach ar ein gwarthaf drachefn.
Dyma’r mis, saith cant ac ugain o flynyddoedd yn
ôl, y cymerwyd coron ein tywysogion oddi arnom
a’i rhoi i Edward yr Ail, a’i arwisgo yn Dywysog
Cymru. Yn ôl coel gwlad roedd ei dad, Edward y
Cyntaf, wedi dweud wrth y Cymry wedi goresgyn
ein gwlad y rhoddai iddynt dywysog wedi ei eni ar
dir Cymru, ac na fedrai air o Saesneg. Ac yna, er
mawr syndod iddynt, cyflwynodd ei faban ei hun
i’w sylw, i fod yn dywysog arnynt pan fyddai’n hŷn.
Caiff y digwyddiad ei goffau yng nghân hyfryd
Ceriog, ‘Magu’r Baban’, sydd wedi ei hysgrifennu
ym mherson y fam faeth o Gymraes a ofalai am y
tywysog bach. 

...Myfi sy’n magu’r plentyn, 
Bob bore a nawn a hwyr; 
Y drafferth sydd i’w ganlyn, 
Myfi, dim ond fi a’i gŵyr. 
Ni wŷr ef air o Saesneg, 
Nac un gair o’n heniaith ni: 
I ddysgu’r t’wysog bychan, 
Mae’r gofal i gyd arnaf fi.

Ond os caf fi ei fagu 
I dyfu yn llencyn iach, 
Caiff iaith brenhinoedd Cymru 
Fod fyth ar ei wefus fach; 
A phan ddaw yntau’n frenin, 
Os nad yw’n fy nghofio i, 
O cofied wlad y Cennin, 
Y wlad sydd mor annwyl i mi!

Mae’n werth cofio hefyd fod miloedd o Gymry
wedi ymladd ar ochr Edward wrth iddo wastrodi
ein gwlad. Ymddengys nad yw rhai pethau byth yn
newid! O na allem wireddu datganiad Gerallt
Gymro, sef y byddem yn anorchfygol fel pobl pe na
baem mor ranedig. 

Chwefror yw mis marwolaeth y morleidr
enwog Barti Ddu hefyd, a drengodd mewn sgarmes
ar y môr ym 1722. Roedd yn forleidr
nodweddiadol yn ei hoffter o ddillad rhwysgfawr a
gemwaith ysblennydd, ond yn bur
annodweddiadol mewn ffyrdd eraill hefyd. Yn un
peth, nid yfai rym, gyda rhai yn dadlau ei fod yn
ymwrthod yn llwyr â’r ddiod feddwol. Ac yn ail, fe
gadwai’r Sul, ac yn ôl y sôn, ni chaniatâi i’w
gerddorion daro drwm neu dant ar y diwrnod
hwnnw. 

Hefyd, ar y 19eg o’r mis hwn, ym 1907, fe
sefydlwyd y Llyfrgell Genedlaethol yn
Aberystwyth drwy Siarter Frenhinol. O fel y daeth
tro ar fyd.  Cwtogwyd nifer y swyddi o 300 i 225
yn lled-ddiweddar, ac roedd sôn am golli 30 swydd
dros y 12 mis nesaf nes cyflwyno deiseb gydag
ymron i 14,000 o enwau arni i’r Llywodraeth yn
gofyn am warchod y sefydliad, ac i’r Llywodraeth
hithau wneud rhyw fath o dro pedol. Fe
ddisgrifiwyd y Llyfrgell, yn gwbl briodol, fel ‘cof ein
cenedl.’ Mae ynddi ragor na 6.5 miliwn o lyfrau a
chyfnodolion, a dyma gartref rhai o’n llawysgrifau
mwyaf gwerthfawr, fel Llyfr Gwyn Rhydderch sy’n
dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar ddeg ac sy’n
cynnwys y Mabinogion. Ymddengys fod y dyfodol
yn ddiogel, am y tro, beth bynnag.

Pleser mawr yw cael cyflwyno’r rhifyn hwn i’ch
sgriniau, yn llawn dop unwaith eto o newyddion
difyr. Mwynhewch yr arlwy. 

Annwyl Olygydd,

Mae'r Flwyddyn Newydd fel arfer yn amser i
ddechrau o'r newydd - gan wneud addunedau,
cadw'n heini, gosod heriau a nodau newydd. Ond
gyda'r ansicrwydd parhaus a achosir gan y
pandemig COVID-19, mae'n teimlo’n anoddach
ymrwymo i wneud newid.

Gyda chyfyngiadau yn parhau, mae'n dod yn
bwysicach fyth inni ddod o hyd i ffyrdd newydd ac
arloesol o godi arian hanfodol a recriwtio
gwirfoddolwyr fel y gallwn barhau i helpu plant
sydd mewn perygl o gael eu cam-drin.
Ers i'r cyfyngiadau clo cyntaf gael eu cyflwyno,
gwelwyd cynnydd o 79% yn nifer yr atgyfeiriadau
misol cyfartalog o linell gymorth yr NSPCC i
asiantaethau fel yr heddlu neu'r gwasanaeth plant
yng Nghymru.

O wirfoddoli gyda'n gwasanaeth Childline i
godi arian yn rhithiol, mae yna lawer o ffyrdd i
barhau i gefnogi ein helusen a helpu gwneud 2021
yn flwyddyn well i blant ledled y wlad.

I ddarganfod mwy am godi arian, ewch i
www.nspcc.org.uk/support-us/events-
fundraising/new-year-challenge neu i fynegi
diddordeb mewn dod yn wirfoddolwr gyda
Childline, cysylltwch â
volunteermail@nspcc.org.uk.

Debs Davis
Rheolwr Gwasanaeth Childline

NSPCC Cymru

• • • •
Annwyl Olygydd,

Ysgrifennaf atoch i ddweud fy mod i yn cytuno yn
llwyr gyda Mari Williams, Rheolwraig Cyfathrebu
Urdd Gobaith Cymru, bod 2020 yn newid byd i
Fudiad yr Urdd oherwydd y toriadau enfawr sydd
yn golygu colli staff a newidiadau mawr yn sgil y
cyfyngiadau presennol. Ond mae’r Urdd wedi
llwyddo i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr a
gwerthfawr er gwaethaf bob dim sydd wedi
ddigwydd.

Yr eiddoch yn gywir,
Rhian Jones

Annwyl
Olygydd

LLUNIAU A GDPR
Ewch i’n gwefan i weld manylion gyrru lluniau

atom, a sut mae Llafar Bro yn ymdrin â data
personol  – Diolch 
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Croesawu Staff Newydd
Rydym yn hynod o falch i groesawu a chyflwyno’r criw
newydd sy’n ymuno â’r tîm:

Branwen
Williams:
Am y flwyddyn nesaf,
byddaf yn gweithio
gyda Cwmni Bro ar
sawl gwahanol brosiect.
Mi wnes i raddio o
Brifysgol Caerdydd ym
mis Gorffennaf, ar ôl
dod adref i Flaenau ar
ddechrau’r pandemig.
Wedi dychwelyd o’r
ddinas, dechreuais
werthfawrogi’r teimlad
cryf o dreftadaeth a
chymuned sydd yma yn yr
ardal, ac felly, un o’r prif bethau wnaeth fy nenu at y
swydd oedd y cyfle i gael bod yn rhan o’r datblygiadau
cymunedol gwych sydd yn digwydd yma. Dwi'n
edrych ymlaen yn benodol i gael gweithio gyda
phrosiect/prosiectau sydd â’r amcan o roi budd i
ieuenctid yr ardal leol, gyda phwyslais ar hybu sgiliau a
darparu gweithgareddau yn y byd creadigol.

Elfed Jones:
Fy enw i ydi Elfed Wyn Jones a dwi’n byw yn Nhrawsfynydd. Dwi wedi bod yn
gweithio hefo prosiectau gyda Cwmni Bro ers mis Medi, a chyn hynny roeddwn i

wedi bod yn rhan o brosiect Byw a Bod gyda’r cwmni. Mae fy ngwaith i gyda’r
cwmni yn canolbwyntio ar ddatblygu prosiect Dolan, sy’n ceisio adeiladu
rhwydwaith rhwng cymunedau Dyffryn Ogwen, ardal Penygroes a Bro
Ffestiniog a datblygu’r economi sylfaenol ynddynt hefyd. Yn ogystal â Dolan,
dwi wedi bod yn gweithio i ddatblygu Ynni Cymunedol Twrog yn helpu
rhannu’r neges o’u hamcanion, yn hyrwyddo’r Cynllun Cicio’n Ôl yn paratoi i

greu swyddi i bobl ifanc sydd angen gwaith, a hefyd
wedi bod yn gwneud dipyn o waith
gyda Gwenlli hefo Brocast yn
gwneud hysbysebion dros fideo at y
Nadolig ac ar gyfer y pantomeim.

Pan oeddwn i gyda’r prosiect
Byw a Bod, cefais y cyfle i ddatblygu
syniad roeddwn i’n credu y byddai’n
rhoi hwb i’r gymdeithas a’r syniad y
canolbwyntiais i arno oedd datblygu
cwmni fyddai’n datblygu cynnyrch
allan o wlân. Enw’r cwmni dwi’n
gobeithio ei ddatblygu ydi Gwlân
Gwynedd a Môn, fydd yn

canolbwyntio i ddechrau ar greu compost o’r gwlân gwaethaf a gwlân tocio, a hefyd
creu insiwleiddied o’r gwlân da. Rwyf i wedi bod yn ffodus iawn i gael cymorth gan
Arloesi Gwynedd Wledig i ddatblygu’r prosiect yma. Dwi’n gobeithio bydd y cwmni
yn datblygu i fod yn un llwyddiannus ac yn creu cyfleoedd gwaith i bobl yn yr ardal, a
rhoi hwb i ffermwyr sydd wedi bod yn ddioddef oherwydd prisiau sâl gyda gwlân.

Llygad Newydd
‘Wir i chi mae hi’n braf o hyd...’
Rhwng pob peth –gwynt, glaw, eira, a gofid covid- dwi’n siŵr y byddech chi’n cytuno
ei bod yn hen bryd i ni gael gwanwyn! Mae’r newyddion a’r rhagolygon tywydd bob
nos yn medru bod yn ddigon digalon.

O ystyried bod Stiniog mor enwog am y tywydd, mae’n rhyfedd ‘tydi nad ydi’r lle
BYTH yn ymddangos ar y mapiau tywydd. Mae Harlech yn cael lle ar fap tywydd S4C
bob nos, a’r Bala sy’n mynd â hi ar ragolygon Saesneg BBC Cymru. Felly mi yrrodd
Llafar Bro nodyn bach ar y cyfryngau cymdeithasol, ganol Ionawr, at lawer o bobol
tywydd Cymru yn holi pam!

Chwarae teg i Steffan Griffiths, cyflwynydd a chynhyrchydd tywydd S4C; o fewn
dyddiau, roedd o wedi gyrru nodyn yn ôl yn dweud “Helo bobol. Rhywle arbennig ar y
mapiau tywydd heno...”

A dyma fo, ar ôl bwletinau Nos Wener y 14eg o Ionawr.

Ar ben y pleser anarferol o weld ein tref ar y
map, roedd o’n gaddo diwrnod sych i ni
hefyd! Iawn, dim pawb sy’n gwirioni ‘run
fath, dwi’n deall hynny, ond mae hi wedi bod
yn llwm ar rywun am adloniant dros gyfnod y
pandemig tydi!

Diolch Steffan am dderbyn yr her yn
hwyliog, ac i Chris Jones Tywydd am ymateb
(anwybyddu wnaeth y lleill i gyd!). Diolch
hefyd i Eirian a Gwilym Dafydd, dau o
olygyddion papur bro Y Dinesydd yng
Nghaerdydd (ac Eirian yn dod o Stiniog wrth
gwrs) am gyfrannu at y drafodaeth.

Mi fedrwch fentro bod Stiniog wedi
diflannu o’r map eto drannoeth; mae Harlech
a’r Bala yn llai o waith teipio am wn i... Ond
os oes gennych chi ddiddordeb yn y tywydd,
mae erthygl Dorothy Williams ‘Tywydd y
Cyfnod Clo’ yn rhifyn cyfredol Rhamant Bro,
cylchgrawn Cymdeithas Hanes Bro
Ffestiniog, yn werth ei darllen. 

Cofiwch hefyd am erthyglau ‘Son am
Dywydd Stiniog’ gan Bruce Griffiths o 2020,
sydd bellach ar gael ar wefan Llafar Bro. Yno
hefyd mae erthygl Steffan –Glaw Stiniog- o’i
gyfres Stolpia, ym Medi 2012, a llawer mwy o
drafod ein tywydd unigryw.

Cyn cloi, wyddoch chi fod Bragdy Cybi
wedi cynhyrchu cwrw golau o’r enw Glaw
‘Stiniog yn eu cyfres dymhorol? Blasus oedd
o hefyd, gobeithio’u bod yn bwriadu bragu
mwy. Mmm, be ga’i heno dŵad? Hwyl bawb;
iechyd da!

PW

(parhad o’r dudlen flaen)
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Diolch
Hoffem ddiolch yn fawr iawn am yr anrhegion a gawsom ar enedigaeth Gwenno
Enfys. Mae’r cyfnod wedi bod yn un rhyfedd iawn a chwith mawr oedd peidio â
gweld llawer o deulu a ffrindiau ar amser mor arbennig. 

Hoffem hefyd ddiolch am anrhegion Nadolig Cyntaf Gwenno. Cawsom
ddiwrnod arbennig gyda merch fach sydd wedi gwneud diwedd 2020 yn dipyn gwell
i ni.
Cofion gorau at bawb 
Meinir, Gavin a Gwenno Enfys 

Profedigaeth
Ar y 5ed o Ragfyr mewn ysbyty yn Bedford bu farw Helen Mai Forester, (Thomas
gynt). Ganwyd Helen yn Haulfan, Tanygrisiau, yn ferch i Lavinia a Hywel Thomas.
Bu farw ei mam pan oedd Helen yn ddwy oed. Roedd y teulu wedi symud i’r Blaenau
i Fronfawr erbyn hynny, ond yn 7 Glanrafon y magwyd Helen gan ei nain a’i hewythr
William John nes oedd yn 10 oed pan fu farw ei thad, yna daeth i’r Blaenau at ei brawd
a’i chwaer ac wedyn at Gwilym a Beti ar ôl iddynt briodi a chartrefu yn 1
Brynbowydd.

Cydymdeimlwn yn fawr â Heulwen Hicks, Wrysgan Fawr a Margaret Evans,
Tynddol, ei chyfnitherod, ac â David Emlyn Griffiths, ei chefnder. 

Diweddariad o rifyn Tachwedd
Chwi a gofiwch efallai yn rhifyn Tachwedd i Mrs Beti Morgan ysgrifennu hanes John
Thomas Jones o Ffordd Cwmorthin, Dolrhedyn. Yr hanes yn fras oedd fod John
Thomas Jones yn ymladd yn Ffrainc yn 1915, ac iddo dderbyn pâr o sanau yn anrheg
gan wraig o Fôn. Ysgrifennodd gerdyn post ati i ddiolch, a do yn wir, fe gadwodd y
wraig, Miss Williams, y cerdyn ar hyd y blynyddoedd, ac fe’i canfuwyd wrth glirio ei
thŷ. Roedd cais yn rhifyn Tachwedd am fwy o hanes ynghylch John Thomas Jones.

Hyfrydwch mawr yw cael dweud fod disgynnydd i John T. Jones wedi dod
ymlaen efo cryn dipyn o hanes. Mwy am hyn yn fuan, gobeithio...

Pen-blwydd
Pen-blwydd hapus iawn i ein mab arbennig ni sydd yn 15 oed ar
Chwefror 25. Ti werth y byd. Cariad mawr gan Mam, Dad, Geth a’r teulu
xxxx

Pen-blwydd hwyr
Dymuniadau gorau i Jac Dei a Beca Tester Lloyd Reynold a oedd yn
dathlu eu pen-blwydd yn ddeg oed ar y 27ain o Ionawr. Nid oedd modd
cael dathlu gyda theulu a ffrindiau ond cawn ar ôl i Covid 19 ddod i ben.

Dymuniadau gorau hefyd i’w chwaer fawr, Elin Mai Tester, sydd ar
ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl.
Cyfarchion gan Mimi a June a’r teulu i gyd.  

Profedigaeth
Mewn ysbyty yn Bedford ar y 5ed o Ragfyr bu farw Helen Mai Forester,
chwaer i Beti Morgan a’r diweddar David, William a Marian, a modryb
i Garry Lloyd Thomas, 1 Bryn Bowydd. Magwyd Helen yn y Blaenau.
Ar ôl gadael yr ysgol aeth i’r coleg yn Wrecsam i wneud cwrs i fod yn
ysgrifenyddes, ac yna aeth i Bedford at ei chwaer Marian a’i gŵr a chael
gwaith yn Bletchley Park yn teleprinter operator. Cafodd ei symud
wedyn i Croydon ac yno y cyfarfu â’i gŵr, Edward, a dod adra i briodi,
ac yna yn ôl i Bedford i fyw. Ganwyd tair merch iddynt. Maent wrth eu
bodd yn dod i’r Blaenau. Mae Beti yn diolch am bob gair o
gydymdeimlad ac am y cardiau a dderbyniodd ar achlysur mor anodd
i’r teulu.

Profedigaeth
Yn ystod mis Ionawr ar ôl cael salwch hir bu farw Mary Williams neu
Nana fel y’i gelwir gan ei hwyrion a’i hwyresau. Ganwyd Mary yn
Llechwedd Quarry House yn 1941 yn ferch i’r diweddar Alun a Mary
Ann Jones, ac roedd yn chwaer i’r diweddar Dilys, Anni (a oedd yn nyrs),
Selwyn ac Ellis. 

Ar ôl gadael ysgol yn 15 oed aeth i weithio i ffatri wnïo yr ‘Hol’.
Priododd Mary gyda’r diweddar Robin (Sir Fôn) a chawsant 6 o blant:
Christine, Paul, Paula, Kelfin, Nia a’r diweddar Patricia. 

Roedd Mary yn fam arbennig iawn, yn gariadus, yn ffeind i’w phlant
ac yn caru pob un. Roedd ganddi galon enfawr ac yn barod i wneud
rhywbeth i helpu unrhyw un oedd yn gofyn. Collodd ei gŵr, Robin, yn
frawychus o sydyn a’i gadael i fagu 6 o blant a hithau yn ddim ond 38
mlwydd oed. 
Gweithiodd Mary mewn llawer o lefydd nes y dirywiodd ei hiechyd ac
fod yn rhaid rhoi’i gorau iddi, ond roedd drws Mary bob amser yn
agored i bawb. Roedd Nana yn nain i 7 o wyrion ac wyresau, sef: Steven,
Darren, Alun, Craig Gareth, Jamie Siôn, Shani a Katie, ac yn hen nain i
lawer o or-wyrion a gorwyresau.

Bydd colled enfawr i’r teulu ac i’w holl ffrindiau ar ôl Mary,
Cledd â min yw colli mam.

Diolch
Hoffwn drwy Llafar Bro ddiolch i Mared Hughes, Llys Meirion, Lord
Street, am yr anrhegion a wnaeth i blant. Fe wnaeth tua 300 o focsys ac
mae wedi dechrau ar rai bagiau. Edrychwn ymlaen at eu gweld. Diolch
hefyd i Elaine Davies am ei gwaith croesio hithau. 
Diolch
Os gwelwch yn dda ga i roi gair o ddiolch i deulu a ffrindiau sydd wedi
bod yn ardderchog efo fi tra bûm i yn cael llawdriniaeth yn yr ysbyty y
mis yma. Maen nhw wedi bod yn amazing! A diolch mawr i Andrew,
mam, dad, Marsha, Liza ac wrth gwrs Aled bach am watchad ar fy ôl xx 
Emma, 2 Meirion Terrace, Blaenau. 

Er Cof
Dymuna Rhian o Sweden, chwaer y diweddar Glenys Williams, gofio
am ben-blwydd Glenys ar Chwefror y 3ydd. Mae yn meddwl amdanat
bob dydd, Glen.
Cofion pen-blwydd i Glenys hefyd oddi-wrth Delyth, Stacey, Kyle a Noa
sydd yn Newcastle. 

Cydymdeimlad
Anfonwn ein cydymdeimlad at Rhian a’r teulu ar golli gŵr a thad a thaid,
Mat.

BLAENAU
Gohebydd: June Williams (830037)

Cywiriad pwysig i 
Erthygl ‘Maeth Natur’ rhifyn Ionawr

Ymddiheuriadau nad oes colofn ‘Maeth
Natur’ yn y rhifyn hwn. Bu pethau’n
brysur iawn ar Catrin ein colofnydd. 

Dyma achub ar y cyfle serch hynny
i wneud cywiriad bychan ond pwysig
iawn i erthygl rhifyn Ionawr Llafar

Roedd sôn yn yr erthygl ddifyr
honno am rinweddau maethlon nifer
o goed bytholwyrdd. Fe enwyd y
Sbriws, y Pererinbren, Pinwydd, Coed
Coch, y Ferywen a... Cegid.

Fodd bynnag. Nid coeden
fytholwyrdd yw Cegid, ond planhigyn
tra gwahanol, yn rhywogaeth y moron
gwyllt. Ac yn fwy na hynny, mae’n
wenwynig, felly da chi peidiwch â
mynd allan i chwilota am gegid. 

Roedd y llithriad yn un hawdd
iawn ei wneud. Am y Western
Hemlock yr oeddid yn sôn, sef
coeden fythwyrdd Sbriws-Hemlog y
gorllewin. Hemlock yw Cegid.

Am wahaniaeth y mae un gair
yn ei wneud!

TANYGRISIAU
Gohebydd: Janet a Gaynor (831329) 

Cegid – Hemlock (gwenwynig!!)

Sbriws-hemlog y Gorllewin – 
Western Hemlock
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Mae wedi bod yn ddechrau digon rhyfedd i’r flwyddyn newydd gyda’r Firws wedi ail afael eto a
chyfyngiadau yn ôl mewn grym. Mae’n amser rhwystredig i lawer, ble mae aros adref yn gallu achub
bywydau ond ar yr un pryd yn cael effaith negyddol ar yr ysbryd. Mae diffyg gallu gweld teulu,
ffrindiau, cymdogion a chyd-weithwyr yn galed a gobeithiwn yn fawr y bydd ein hymdrechion i atal
lledaeniad pellach o’r firws y tro hyn yn ddigon i osgoi cyfnod clo arall yn y dyfodol.

Sgwrs
Er i’r prosiect chwe mis yr oeddem yn ei redeg o fis Gorffennaf 2020 ddod i ben, mae ein cynllun
cyfeillio, Sgwrs, yn parhau. Mae’r cynllun yn un gwerthfawr iawn yn sgil yr effeithiau uchod a
chroesawn i unrhyw un ymuno fel cyfeilliwr neu fel ffrind. Gall galwad fer wythnosol fod yn gymaint
o gysur i rai. Yn ystod y tri mis ers cychwyn y cynllun, mae dros 88 awr o sgwrsio wedi ei wneud.
Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch o waelod calon i’r gwirfoddolwyr sydd eisoes wedi cofrestru
ac yn gwneud galwadau cyson. Os hoffech chi ymuno â Sgwrs i dderbyn neu i roi galwad, cysylltwch
(manylion isod). 

Prosiect Adferiad
Rydym bellach yn gweithio ar ein hail brosiect, sef prosiect adferiad, lle byddwn yn defnyddio natur
a’r awyr agored fel ffordd naturiol i leddfu rhywfaint ar broblemau cynyddol yr ydym yn eu gweld,
fel iselder, pryder ac unigrwydd. Rydym yn eithriadol o lwcus ym Mro Ffestiniog o gael byw mewn
ardal mor hardd gyda digonedd o ddewis o lefydd i fynd i ymlacio a denig oddi wrth bopeth. Ond
gyda’r cyfyngiadau fel y maen nhw am rŵan, mae hyn ychydig yn anodd.

Bydd ein cynllun yn cael ei weithredu ar y cyd â gweddill tîm y Dref Werdd gan geisio cynnwys
elfennau o’r Pum Ffordd at Les ym mhob cyswllt, sef:

Mae ein cynllun digidol hefyd yn parhau felly os nad oes gennych chi declyn ac yr hoffech gael
cymorth i fynd ar-lein, cysylltwch.

Os oes gennych ddiddordeb bod yn rhan mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â Non ar 07385
783340 neu non@drefwerdd.cymru.

Cynllun Gweithredu Amgylcheddol Lleol
Mae bron i ddwy flynedd wedi mynd heibio ers i Gyngor Gwynedd ddatgan argyfwng hinsawdd.
Mae Cynghorau wedi ymrwymo i weithredu er mwyn gostwng eu hallyriadau carbon ac i weithio
gyda phartneriaid a chymunedau i daclo’r effaith y mae newid hinsawdd yn ei gael ar ardaloedd
lleol. Mae’r Dref Werdd am gychwyn gweithio ar Gynllun Gweithredu Amgylcheddol Lleol i gael
deall beth sy’n bwysig i bobl Bro Ffestiniog a sut i fynd ati i wneud gwahaniaeth. Os hoffech chi fod
yn rhan, cysylltwch â Nina ar 07950 414401 neu e-bostiwch nina@drefwerdd.cymru. Mae croeso
i bawb fod yn rhan. 

Helo bawb,
Roeddwn eisiau achub ar y cyfle yma i ddiolch
i’n cwsmeriaid i gyd am eich holl gefnogaeth yn
ystod ein tri mis cyntaf ac i roi gwybod i chi am
ein newyddion diweddaraf.

Oherwydd i chi ail lenwi eich poteli llefrith
gyda ni rydych wedi arbed defnyddio o leiaf
500 potel blastig!! Mae hyn yn wych. Os allwn
ni wneud hynny yn y 3 mis cyntaf meddyliwch
beth allwn ni ei wneud mewn blwyddyn wrth
weithio gyda’n gilydd i leihau ein defnydd o
blastig!!

Mae hi wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn i
ni, ac er anawsterau oherwydd Covid rydym yn
falch ein bod yn medru gwasanaethu ein
cymuned drwy ddarparu cig, llysiau, wyau,
llefrith, a llu o fwydydd sych. Er mwyn sicrhau
eich bod yn medru siopa yn ddiogel a
chyfforddus rydym wedi gwneud ychydig o
newidiadau yn y siop ei hun ac wedi lansio
gwasanaeth clicio a chasglu ar-lein. Cymerwch
olwg ar ysiopwerdd.touchtakeaway.net (wrth
gwrs, mae posib archebu dros y ffôn hefyd
01766 830750)

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn y siop, neu
siarad efo chi ar y ffôn -830750- yn y dyfodol
agos (cofiwch am eich tocyn 10% i ffwrdd
ddaeth efo Llafar Bro 500!).

Rydym ar agor 9-1.30 a 3.30-6
Llun/Maw/Mer/Gw; a 10.30-1.30 Sad/Sul. 

Arolwg 
Ffermio Mawr

Mae elusen amaethyddol RABI wedi lansio'r
arolwg mwyaf erioed yn ymwneud â
llesiant pobl sy'n ffermio. Nod yr Arolwg
Ffermio Mawr yw dod i ddeall sut mae'r
heriau mwyfwy cymhleth yn y sector yn
effeithio ar les meddyliol a chorfforol pobl,
ynghyd ag iechyd busnesau ffermio. 

Gan fod y pwysau'n cynyddu a’r
ansicrwydd yn parhau yn y sector, bydd yr
ymchwil hanfodol hwn yn darparu trosolwg
cynhwysfawr ar y gymuned ffermio. Mae'r
ymchwil yn ceisio canfod yr heriau penodol
y mae cenhedlaeth o bobl sy'n ffermio yn
eu hwynebu a deall sut mae'r rhain yn
effeithio ar fywyd bob dydd.

Helpwch ni i greu darlun mwy mewn
15 munud

Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr
fferm, a’u teuluoedd (oedolion)

Pryd: cyn 31 Mawrth 2021 

Ar-lein: http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey

Newyddion o’r 
HWB Cymunedol

1. Cysylltu 2.  Bod yn fywiog
3. Bod yn sylwgar 4.  Dal ati i ddysgu 
5.  Rhoi
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YR YSGWRN DAN GLO
Nid dyma’r tro cyntaf i’r Ysgwrn deimlo effaith
pandemig. Yn 1918, derbyniwyd newyddion
erchyll o Seland Newydd, bod Dafydd, ail fab Yr
Ysgwrn wedi marw o Ffliw Sbaen. Ychydig dros
ganrif yn ddiweddarach, mae’r Ysgwrn, fel
gweddill Cymru, dan glo yn sgil y pandemig
Cofid 19. Â’r drws ar glo ers mis Mawrth y
llynedd, namyn wyth wythnos o groesawu
ymwelwyr lleol dros yr haf, bu’r flwyddyn
diwethaf yn un dra gwahanol i’r Ysgwrn. Ond,
diolch i dechnoleg, bu modd cadw’r drws rhithiol
ar agor ac mae nifer o brosiectau a digwyddiadau
digidol difyr wedi’u cynnal yn llwyddiannus.
Cynhyrchwyd nifer o ffilmiau anffurfiol o griw Yr
Ysgwrn yn rhannu straeon rhai o greiriau llai
amlwg y casgliad a thros fisoedd y gaeaf,
cynhaliwyd sawl digwyddiad ar-lein drwy Zoom
a’r cyfryngau cymdeithasol, o noson garolau i
sgwrs enwau lleoedd, nosweithiau gwerinol,
sesiynau straeon ac yn fwyaf diweddar, prosiect
drama gymunedol ‘Hud y Tir’. 

Prosiect ar y cyd â thrigolion Trawsfynydd ydi
‘Hud y Tir’, dan arweiniad creadigol Siwan Llynor
a Gai Toms, sef y tim creadigol a gydlynodd
gynhyrchiad perfformiad cymunedol ‘Yr Awen’ yn
2017. Mae ‘Hud y Tir’ yn cael ei ddatblygu drwy
sesiynau rhithiol gyda gwahanol grwpiau yn y
pentref ac rydym wedi cyffroi i weld y cynnyrch
gorffenedig erbyn y gwanwyn! Os oes gennych
ddiddordeb cymryd rhan ym mhrosiect ‘Hud y
Tir’ drwy greu neu berfformio, cysylltwch â Siwan
ar siwanllynor@btinternet.com – bydd croeso
cynnes i chi!

Bydd Yr Ysgwrn yn cynnal amryw o
weithgareddau yn ystod y flwyddyn. Rydym yn
mawr obeithio bydd o leiaf rhai o’r rhain yn cael
eu cynnal ar y safle, ond mae opsiwn rhithiol ar
gyfer pob un, felly bydd digon o fwrlwm i’n cadw
ni fynd drwy’r misoedd nesaf. Os oes gennych
unrhyw syniadau ar gyfer digwyddiadau yr
hoffech eu gweld yn digwydd yn Yr Ysgwrn,
cofiwch gysylltu! 

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol
er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf o’r
Ysgwrn a hei lwc cawn eich croesawu’n ôl yn o
fuan. Tan hynny, cadwch yn saff!

Naomi Jones

     hwyluso dros 500 o dai fforddiadwy newydd i’w gwerthu neu osod i drigolion Gwynedd 
         gan gynnwys adeiladu 100 o dai newydd;
  cynnig benthyciadau ar gyfer 250 o brynwyr tro cyntaf lleol;
  sicrhau dros 600 o dai cymdeithasol newydd i Wynedd yn cynnwys prynu 72 cyn-dŷ 
         cymdeithasol er mwyn eu rhentu i bobl leol yn unol â pholisi gosod lleol newydd y Cyngor;
       ymestyn cynllun grantiau i ddod â 250 o dai gwag yn ôl i ddefnydd ar draws y sir;
  buddsoddi mewn cartrefi ecogyfeillgar 
       datblygu 150 o unedau byw i bobl ddigartref yn y sir a chreu 130 o unedau newydd ar 
         gyfer trigolion bregus.

Yr Argyfwng Tai ......
Dau ddatganiad
Anodd yw peidio â gweld y wasgfa fawr ar ein cymunedau y dyddiau hyn. Mae llawer o’n pobl ifanc yn
gorfod gadael i chwilio am waith, tai ein hynafiaid yn furddunnod, a niferoedd yr ail-gartrefi’n
cynyddu. Ond beth yw’r ateb? Does dim ffordd hawdd o’i chylch hi. Dyma ddatganiad gan un
sefydliad ac un mudiad yn amlinellu eu cynlluniau nhw ...

Barn Cylch yr iaith
Mae Cylch yr Iaith yn beirniadu Llywodraeth Cymru yn hallt am fethu ag ymateb i argyfwng y
farchnad dai gwyliau sy’n tanseilio strwythur a gwead cymdeithasol ein cymunedau a thrwy hynny
beryglu’r iaith. 

Meddent mewn datganiad, “Mae’r Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd wedi gadael i’r farchnad
dai gwyliau ddatblygu’n ddireol fel bod argyfwng cymdeithasol ac ieithyddol mewn nifer o
gymunedau ers tro, a chymunedau ychwanegol yn awr yn dod o dan bwysau cynyddol oherwydd
dwysedd tai gwyliau. Maen nhw wedi anwybyddu’r broblem drwy’r blynyddoedd ac wedi dewis cau
llygaid a gwrthod cydnabod y chwalfa gymunedol a’r anghyfiawnder cymdeithasol, gyda phobl yn
methu cael cartref yn eu hardaloedd eu hunain.

“Mae’r farchnad dai yn cael ei meddiannu’n gynyddol gan bobl o’r tu allan, a does gan drigolion lleol
ddim gobaith cystadlu oherwydd bod y prisiau ar gynnydd yn gyson a chyflogau cymharol isel
siroedd y gorllewin yn aros yn eu hunfan. Yng Ngwynedd, mae dros 10% o’r stoc dai bellach yn ail
gartrefi a thai gwyliau tymor-byr.” 

Mae’r mudiad wedi anfon at Mark Drakeford ac at y Gweinidog Tai yn galw arnynt i weithredu’n
gadarn ac ar frys er mwyn newid y sefyllfa’n sylfaenol. Mae gofynion y mudiad yn cynnwys:

1. Diwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref i greu Dosbarth Defnydd penodol ar gyfer ail
gartrefi a llety gwyliau tymor-byr, a sicrhau bod angen caniatâd cynllunio gan awdurdod lleol ar gyfer
troi tŷ yn dŷ gwyliau tymor-byr neu'n ail gartref, neu ar gyfer defnyddio tŷ newydd fel tŷ gwyliau
tymor-byr neu ail gartref.

2. Rhoi grym i awdurdodau lleol weithredu system drwyddedu orfodol ar gyfer llety gwyliau. 

3. Gwahardd ail gartrefi a thai gwyliau tymor-byr rhag bod yn gymwys ar gyfer y rhyddhad o ardrethi
annomestig. 

Yn ôl Cylch yr Iaith, rhaid i awdurdodau lleol gael y grymoedd statudol i reoli’r farchnad dai gwyliau,
fel y gallant warchod ein cymunedau rhag cael eu chwalu gan droi bröydd yn wersylloedd gwyliau.

Cynllun Tai £77 miliwn Cyngor Gwynedd
Cyn hir bydd Cyngor Gwynedd yn mynd rhagddi â’r bwriad i ddatblygu 1,500 o gartrefi fforddiadwy i
bobl Gwynedd dros y chwe blynedd nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd:

“Fy mhrif flaenoriaeth ydi sicrhau ein bod fel Cyngor yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynnig
cartrefi i bobl Gwynedd o fewn ein cymunedau. Rydan ni’n gwybod fod ein pobl ifanc yn wynebu fwy
o her nag erioed i sicrhau cartref addas yn lleol, ac mae’n sefyllfa annheg ac anghyfiawn.

“Gyda chymorth yr incwm o’r Premiwm Treth Cyngor sy’n cael ei godi ar berchnogion ail gartrefi,
byddwn yn cychwyn adeiladu ein tai ein hunain a’u gwerthu ar fodel rhanberchenogaeth i drigolion
lleol. Byddwn yn cynnig cymorth ariannol i brynwyr tro cyntaf lleol ac yn anelu i brynu tai oddi ar y
farchnad a’u gosod i drigolion Gwynedd yn unol â'r polisi gosod lleol newydd yr ydym wedi ei
gyflwyno.”

Ymysg rhoi o gynlluniau’r Cyngor mae:

Er mwyn gwireddu’r cynlluniau, bydd y Cyngor yn ail-fuddsoddi £22.9 miliwn o bremiwm treth
Cyngor ar ail dai o hyn hyd 2026/27, ynghyd â defnyddio ffynonellau ariannol eraill gan gynnwys
grantiau tai cymdeithasol a’r arian a ddyrannir drwy Gynllun Rheoli Asedau’r Cyngor.

Beth yw eich barn, bobol? Oes gennych chi syniadau? Beth am ysgrifennu at Llafar Bro
gyda’ch gweledigaeth?
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STOLPIA - S T e f fA n  A b  O w A I n

Atgofion am Chwarel Llechwedd
Dyma barhau ag ychydig o atgofion am yr amser y bûm yn gweithio fel ffitar yn Chwarel
Llechwedd yn yr 1960au. Y mae gennyf gof o aeaf digon oer yn 1968-69 a bu'n rhaid cael math
o declyn taflu fflamau fel rhan o offer y ffitin siop er mwyn toddi'r rhew yn rhai o'r peipiau haearn
a gyflenwai'r dŵr i'r cywasgyddion awyr. Os nad oedd posib cael y dŵr i redeg yn rhwydd i'r
cywasgyddion ni fedrid eu rhoi ar waith, ac o ganlyniad, ni fyddai awyr ar gyfer gweithio'r injins
tyllu a'r craeniau. Gosodid carpiau wedi eu mwydo mewn paraffin o amgylch rhai o'r peipiau a
oedd wedi rhewi'n ddrwg, ac wedyn rhoddid y taflydd-fflamau arnynt i ddadmer y rhew ynddynt.
Roedd y peipiau yn cynhesu yn dda ond roedd fy nhraed i'n fferru yn yr eira rhewllyd, a'r peth
gwaethaf oedd, bu'n rhaid gwneud y gwaith hwn am ddyddiau nes i'r tywydd dyneru.

Gan ei bod yn ofynnol i'r pwerdy ym Mhant yr Afon gael dŵr i gynhyrchu trydan i droi yr
holl beiriannau yn y melinau a'r gweithdai, goleuo yr adeiladau, ac ar adegau, troi y rotary convertor
a fyddai ar Bonc yr Efail, roedd yn rhaid archwilio'r peipiau mawr a ddeuai i lawr o Lyn Fflags yn
rhan uchaf y chwarel, i weld a oedd ambell un yn gollwng dŵr, oherwydd gallai y rheiny rewi
hefyd, ac achosi peiriannau'r pwerdy i ffaelu a chreu trafferth fawr i ni'r ffitars, ac i Emrys, a wnai'r
gwaith trydanol, hefyd.

Credaf mai'r gaeaf hwnnw y bu'n rhaid inni fynd i fyny i
Lyn Fflags i racio'r ffosydd a oedd wedi rhewi'n gorn, a
thorri'r rhew wrth geg y beipen mewnlif (intake pipe).
Pan gyrhaeddasom i fyny yno roedd hi wedi dod yn
storm eira ofnadwy ac roedd hi'n anodd iawn cael eich
gwynt wrth wynebu'r gwynt a'r eira. Er nad oedd gennym
ddillad ar gyfer tywydd arctig, roeddem wedi lapio ein
hunain mewn cotiau cynnes, ac roedd gennyf gap gweu
a sowester tros hwnnw ar fy mhen a sgarff am fy ngwddw.
Os cofiaf yn iawn, y criw a oedd i fyny yno yng nghanol
y tywydd mawr oedd Emrys, fy mos, Robin George
Griffiths (y Gof), Barry Williams, prentis gof, Ellis
(Glynllifon), Glyn Roberts (Glyn Caps), a Wil Catleugh.
Ar ôl nol y rhaciau, rhawiau a chaib, aeth rhan o'r criw i
racio'r ffos a ddeuai o Lyn Barlwyd, ac aeth Emrys, Wil a
finnau i geisio torri a llacio'r rhew yn Ffos Cyfiawnder,
sef y ffos sy'n rhedeg o gyfeiriad pwerdy Chwarel
Maenofferen i'r llyn. Enw da ar ffos, ynte? Roedd yn
waith digon peryglus, gan ei bod yn llithrig dan draed, ac
yn anodd gweld fawr ddim yn y storm eira. Beth bynnag,
bûm wrthi am dipyn wrth y gwaith, ond toc, dyma ni'n
clywed bloedd a diawlio, a meddwl yn siŵr bod rhywun
wedi llithro i mewn i'r ffos, neu'n waeth, i mewn i'r llyn.
Trwy ryw drugaredd, nid hyn'na a oedd wedi digwydd,
ond gwynt y storm eira a oedd wedi chwythu helmed
Glyn oddi ar ei ben, ac ar hyd rhan go dda o'r llyn fel na
fedrai ei chyrraedd. Roedd hi'n dda fod ganddo gap
stabal hefyd ar ei ben, neu mi fyddai wedi fferru. Gyda
llaw, roedd yr hen Glyn wedi bod yn canmol bod ei ben
yn gynnes a sych dan y cap a'r helmed, ond gorfod gadael
yr helmed i'r elfennau a fu diwedd y stori y diwrnod
hwnnw.

Adolygiad – Fan Hyn a Fan ’Co – Anne Gwynne
Mae’n anodd cofio sut oedd hi cyn dyfodiad Covid, yr amser yna pan oedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod Cymdeithas
Edward Llwyd. Cael mynd i rywle gwahanol bob wythnos a dysgu hanes yr ardal, edmygu a dysgu enwau planhigion,
anifeiliaid ac adar, hyn i gyd efo ffrindiau a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i’n ysu am y dyddiau yna. Mi ddaw'r
dyddiau eto wrth gwrs ac yn raddol mi fydden ni’n anghofio'r anghydfod presennol, wir i chi mi ddaw!

Sut ydych yn treulio’ch amser bellach? Mae digon i’w wneud dw i’n siŵr ond efallai, pan dach chi eisiau hoe
fach dawel ydych chi’n syllu ar eich silff llyfrau yn llawn gobaith i ddod ar draws llyfr dach chi heb ei ddarllen eto?
Ond does dim un, yn y misoedd diwethaf dach chi wedi cael digon o amser i ddarllen pob un wan jac. Beth i’w
wneud?

Wel gan eich bod yn gofyn! A gaf i awgrymu llyfr a fydd yn mynd â chi allan i’r awyr las unwaith eto. Ychydig o ddyddiau’n ôl ces i becyn yn y post, pecyn
oedd yn cynnwys llyfr Anne Gwynne - ‘Fan Hyn a Fan ’Co’. Erbyn hyn gallaf i lenwi pob munud sbâr ac, ar yr un pryd symud yn ôl mewn amser i’r dyddiau dw
i’n gweld eu colli.

Roedd Anne yn cyfrannu adroddiadau o’r teithiau i’r Ddolen a’r Barcud, papurau bro ardal Tregaron lle mae hi’n byw. Mae 39 o adroddiadau yn gyfan gwbl,
yn cynrychioli 13 o flynyddoedd ac maen nhw’n bleser pur eu darllen. Yn anffodus dim ond ers mis Hydref 2017 dw i wedi bod yn aelod felly dw i ddim ond wedi
bod ar un o’r teithiau. Peidiwch â chamddeall, dw i’n mwynhau pob adroddiad ond dw i’n tueddu cicio fy hun nad oeddwn wedi ymuno ynghynt. Mae cleisiau
yn dechrau ffurfio!

Daw llawer o bethau i’r amlwg wrth ddarllen - y trysor o wybodaeth sydd ym mhennau’r arweinyddion a’u parodrwydd i rannu hynny efo’r aelodau; y pleser
sydd i gael wrth fod allan yn yr awyr iach, hyd yn oed pan mae hi’n glawio neu yn niwlog; y cyfeillgarwch sydd i’w fwynhau a chael diwrnod o siarad Cymraeg.
Hyn oll wedi cael ei ysgrifennu mewn Cymraeg graenus a chlir. Dyma lyfr allech chi ei fwynhau’n gyfforddus yn eich cadair freichiau.
Ond, wrth gwrs bydd rhaid prynu’r llyfr yn gyntaf ac mae ar gael oddi wrth Anne am £10 yn cynnwys cludiant:
Mrs Anne Gwynne, Cefnbanadl, Tregaron, Ceredigion. SY25 6LU

Mi fydd yr elw yn cael ei rannu rhwng Cymdeithas Edward Llwyd, Ambiwlans Awyr Cymru a Ward Cemotherapi Ysbyty Bronglais, Aberystwyth

Dyma beth a ddigwyddodd i beipiau mawr y chwarel yn ystod gaeaf caled 1947.
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Fore Sul, 24 Ionawr, cyhoeddwyd y newyddion trist am farw’r Dr Aled Lloyd Davies, ac yntau ar fin
cyrraedd ei 91 oed. Roedd ei gyfraniad i Gymru’n eang eithriadol. Mewn teyrnged ar Raglen Dewi Llwyd
y bore hwnnw, crisialodd ei gyfaill, Hywel Wyn Edwards, Yr Wyddgrug, holl nodweddion ei fywyd.
Ymddangosodd cannoedd o negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol … pawb â gair uchel iddo. Roedd
yn ddyn galluog, dawnus; yn glamp o eisteddfodwr; yn athro a phrif athro arbennig; yn ŵr bonheddig;
yn gymeriad hawddgar, hwyliog a ‘maestro’ cerdd dant. Braint ac anrhydedd i minnau oedd cael talu
teyrnged iddo ar ran Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ar raglen ‘Pnawn Da’ [S4C] drannoeth clywed am
ei farw. 

Cefais fy magu yn sŵn y gân a’r gerdd. Byddai sawl un yn galw’n yr hen gartref yng Nghorris i ymarfer
yr hen ganiadau, a Mam yn cyfeilio iddyn nhw. Roedd emynau a thonau hefyd yn rhan annatod o’m
magwraeth. Pa ryfedd felly i gariad at gerddoriaeth a barddoniaeth wreiddio ynof yn gynnar. 

Cofiaf fy rhieni’n cael gramaffôn yn y parlwr ffrynt, ac am y recordiau feinyl gafodd eu chwarae arni.
Un a wnaeth argraff arnaf yn ôl ym 1964 oedd ‘Aled Lloyd Davies yn Canu Penillion … gyda Telynores
Eirian’ … record a gynhyrchwyd gan Gwmni ‘Welsh Teledisc.’ Treuliais oriau’n gwrando ar y llais cynnes

yn cyflwyno goreuon barddoniaeth
Cymru … y geirio croyw, y cyflwyno
naturiol a’r cyfalawon cerddorol …
detholiadau o awdlau ‘Y Lloer’ [ J. J.
Williams] ac ‘Ymadawiad Arthur’ [T.
Gwynn Jones], a’m ffefryn, detholiad o
bryddest ‘Mab y Bwthyn’ [Cynan] ar ‘Dôn
Alarch.’ 

Record arall a ymddangosodd ar label
‘Recordiau’r Dryw’ yn Awst 1968 oedd
‘Taro Tant.’ Ar gefn y siaced lwch, nodwyd
fel y daeth Aled ‘â llonder a difrifwch i ganu
penillion’ a’r modd y bu iddo roi inni ‘win
newydd gyda blas cyfareddol arno’:

Yn gain ei alaw ganodd, - ei eiriau
Yn beraidd ynganodd;
Hen yw’r cordial recordiodd
I bawb gael gwledd wrth eu bodd.

Y tro cynta i mi ddod wyneb yn wyneb ag o, yn llythrennol felly, oedd yn Nolgellau … rhagbrawf
cerdd dant Eisteddfod Sir yr Urdd, Meirionnydd [Mawrth 1960]. Hogyn 8-9 oed oeddwn i yn ceisio
cyflwyno’r gerdd fach ddoniol … ‘Huw Ddiog,’ ar y gainc ‘Bro Myrddin.’ Mae copi o’r feirniadaeth yn dal
gen i. Ychydig feddyliais y byddwn ymhen rhyw ddeugain mlynedd yn cael y fraint o gyd-feirniadu
cystadleuaeth y Corau Cerdd Dant gydag Aled yng Ngŵyl Cerdd Dant ‘Bro Myrddin’ … [Tachwedd
2001]

Cofiwn amdano’n beirniadu cerdd dant, llefaru a llenyddiaeth yn ein heisteddfodau lleol. Gwnaeth
hynny yn Llanfachreth, Dolgellau am gyfnod maith. Bu yma’n beirniadu’n Eisteddfod y Jiwbili ar sawl
achlysur. Roedd yn feirniad o’r safon uchaf, yn deg a chlên bob amser, ac yn arweinydd hwyliog hefyd. 

Yn ogystal â bod yn osodwr a datgeinydd, hyfforddwr a beirniad, Aled oedd ‘cofiadur’ y Gymdeithas
Cerdd Dant. Bu ei ‘Lawlyfr Gosod’ yn feibl i ni osodwyr, a’i ddwy gyfrol swmpus … ‘Canrif o Gân’ …
cofnod pwysig a manwl … yn olrhain datblygiad yr hen grefft o ganu gyda’r tannau yn ystod y ganrif o’r
blaen. 

‘Mae’r ymchwil drylwyr a wnaeth yn dystiolaeth o’r gorffennol ac yn her i’r dyfodol’, meddai Llio Penri,
Cadeirydd presennol y Gymdeithas.

A minnau rhwng cwsg ac effro’r bore cyn cyflwyno’r deyrnged ar y teledu, daeth yr englyn yma i mi:

Ein harwain a’n cynghori, - a bwydo
Gwybodaeth lawn inni;
Ein hannog a’n cefnogi – 
Dyna wnaeth Aled i ni.

Mae hi bob amser yn bleser derbyn negeseuon e-bost oddi wrth fy hen gyfaill o ‘dre’r ffin’ … Elwyn
Williams, Gwndwn, Talsarnau gynt. Collodd Elwyn ei frawd, Glyn, yn ddiweddar. Mae llawer ohonom
yn cofio’r canwr enwog ‘Dave Curtis’ [a adwaenwyd yn yr ardal yma fel ‘Glyn Gwndwn’] … ac a ddaeth
i fri ar y rhaglen deledu ‘New Faces’ ers talwm. 

Mae’n cydymdeimlad yn ddiffuant efo Elwyn, a Megan, ei chwaer, a’i phriod, Eric, Rhiwbryfdir.

Anfonodd Elwyn ddau ddarn o farddoniaeth ataf. ‘Teyrngedau i Nyrsus’ ydyn nhw. Mor berthnasol yn wir
ydy cydnabod y gwaith aruthrol a wneir gan feddygon a nyrsus yn y cyfnod dyrys yma. 
Un o feirdd y Blaenau pia’r englynion grymus cyntaf … y diweddar R. J. Roberts [‘Bob John Tanrallt’]
… o’i gyfrol ‘Clychau’r Gynghanedd’ [Gwasg Gee 1965]:

Rhod y Rhigymwr
IwAn MOrgAn • CHwefrOr 2021

Teyrnged i Nyrs … 

Â’i dewr ran, chwaer dirionaf, - ar y llesg
Yn rhoi llaw dyneraf;
Aeres clod yw nyrs y claf,
Angyles yr ing olaf.

O’i gwin mewn gair a gwenau, - o’i hynni
Drwy anodd hwyr oriau
Fe rodd hon, nes fy rhyddhau
O ding-dong dynged angau.

Da yw mynd wedi mendio - yn was trwm
Ar stryd unwaith eto;
Ar stryd buaswn ers tro
Mewn hers oni bai am nyrsio. 
Mawrhaf werth ei haberth hi, - yn uchel
Yr edrychaf arni;
I ferch a edmygaf fi
Aed haeddiant – ‘Salŵt’ iddi.

Mae’r gerdd nesaf yn mynd â ni’n ôl dros ganrif.
Nyrs o Gymraes a gyferchir ynddi, gan filwr
clwyfedig y gweiniwyd arno mewn ysbyty yn
Rouen, Normandi, Ffrainc adeg y Rhyfel Mawr.
R. williams Parry pia’r delyneg afaelgar a
gyhoeddwyd gan ‘Wasg y Bala’ [1928]:

Mewn gwisg oedd cyn wynned â’r eira,
A’i hwyneb yn annwyl a llon,
Yn trwsio a golchi fy mriwia
Roedd Nyrs o Gymraes yn Rouen.

Bu dyner ohonof, gwellhaodd
Fy mriwiau a’m clefyd yn llwyr,
Pa faint er fy mwyn a aberthodd?
D’oes neb ond y nefoedd a ŵyr.

‘Rwyn meddwl amdani bob ennyd,
Dibynna fy nghysur ar hon;
‘Rwyn fodlon ymddiried fy mywyd
I’r Nyrs o Gymraes yn Rouen.

Rhifyn digidol fydd hwn eto, ond, rhaid ydy gosod
tasg i’m cyfeillion o rigymwyr cyn i’r awen rewi,
gan fyw mewn gobaith y byddant yn llwyddo i agor
y rhifyn ar BRO 360. 

Gorffen limrig … erbyn dydd Llun 22 Chwefror
os gwelwch yn dda …

‘Mae’r ‘Covid’ ‘ma’n dal i’m gwallgofi! 
Dim ‘Steddfod na Sioe eto leni! … ’

Pob hwyl … cadwch yn iach ac yn saff …
IM

Y diweddar R.J. Roberts
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Hanes Teulu’r Gors (2 Taliesyn Terrace)

Wedi cael fy magu yn y Blaenau hyd nes
gadael chweched dosbarth Ysgol Sir
Ffestiniog, ym 1962, cefais yrfa wedyn fel
Peiriannydd Siartredig, yn gweithio gyda’r
diwydiant cynhyrchu trydan; ac erbyn hyn
wedi byw dros hanner can mlynedd yn
ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd fy nhad, Rhys Jones, yn un o
ddeg o blant a anwyd i Ann a Lewis Jones
a fu’n byw, yn eu dyddiau cynnar, yn
Taliesyn Terrace, a hynny cyn bod Jones
Street a Fron Fawr wedi cael eu hadeiladu.
Mae’n debyg mai “Y Gors” oedd yr enw
lleol am yr ardal fach honno. Roedd yn y
teulu bump bachgen, sef: Lewis, Bob, Ned,
Ifan a Rhys a phump o merched -
Nellie, Janet, Jane Ann, Leusa (a fu
farw’n ifanc), a Gaynor.

Yn y cyfnod hwnnw, chwareli’r Blaenau oedd yn cyflogi y rhan
fwyaf o’r gweithwyr lleol. Ac eto, roedd dinas Lerpwl yn
ddylanwad mawr ar y rheini a oedd eisiau gwaith y tu allan i’r
chwarel. Roedd Bob, Ned, Evan a Jane Ann ymysg y rhai a aeth
am gyfnod i weithio yn Lerpwl.
Mae’n amhosibl croniclo popeth am y teulu, ond mae straeon
bach am rai o’r digwyddiadau a ddaeth i’w rhan.

Symudodd y teulu wedi cyfnod, o Taliesyn Terrace rhyw
ganllath i’r tŷ pen rhes yn Jones Street. Ond doedd fawr o lwc;
ym 1900, fe fu farw y tad, ar ôl damwain, ac yn ystod wythnos
ei angladd, ganwyd iddo ferch fach. Yn ôl y sôn, cafodd y babi,
Gaynor, ei bedyddio adref yn Jones Street, ger arch ei thad.
Mawr oedd cydymdeimlad y cymdogion a’r gymuned, ac
ysgrifennodd y bardd lleol R. J. Roberts, Tanrallt, benillion
am yr amgylchiadau yma; ac yn nes ymlaen ysgrifennodd
benillion eto am ddygnwch Ann Jones yn magu’r teulu ar ei
phen ei hun.

Yn ddiweddar iawn, cefais amser i edrych yn fwy manwl
drwy rai o ddogfennau’r teulu, a oedd wedi dod i lawr i mi ar
ôl amser fy nhad. Ym mhlith y papurau roedd barddoniaeth
R. J. Roberts, ac hefyd dogfen neu ddwy tra diddorol, gyda
stori fach ynghlwm iddynt.

Wedi marw Lewis Jones yn 1900, a gadael deg o blant,
roedd pethau yn anodd iawn ar y teulu. Erbyn 1903 roedd
y mab hynaf, Lewis, yn cyrraedd ei ben-blwydd yn dair ar
ddeg oed, a phenderfynwyd y cai fynd i weithio i’r chwarel.
I gwblhau y trefniadau, roedd angen cael hawl swyddogol
iddo adael yr ysgol, ac fe ddaeth y caniatâd ar ffurf y papur
swyddogol y mae ei lun isod, i’w ganiatáu i ddechrau
gweithio.

Mewn ychydig flynyddoedd, aeth Evan a’i frodyr, Ned
a Bob, i Lerpwl i geisio sicrhau gwaith. Tra roeddynt yn
y ddinas, torrodd y rhyfel byd cyntaf, a newid trefn
bywyd pawb. Ym 1915, penderfynodd Ifan (Evan)
wirfoddoli i ymuno â’r fyddin. Hefyd, yn eu tro, cafodd
Lewis, Ned a Bob eu galw i’r fyddin, ac felly roedd gan
Ann Jones, y fam, bedwar o feibion yn filwyr.

Er hyn i gyd, daeth y bechgyn i gyd adref yn saff. Fe
fu Ann Jones fyw i weld ei theulu i gyd wedi tyfu, gyda
phlant eu hunain, a phawb â pharch mawr at eu mam
a’u nain.

Alun R.  Jones (gynt o 5 New Bryn Bowydd)

Y ffurflen swyddogol yn rhoi caniatâd i Evan adael yr ysgol

Ffurflen gais Evan Jones yn gwirfoddoli i ymuno â’r fyddin
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Mae’n bosib eich bod wedi cael llechen neu ffôn yn anrheg gan Sion Corn y Dolig diwethaf! Ac os ydi’r teclyn yn dal yn ei focs yn
hel llwch, beth am fynd amdani a dechrau ei ddefnyddio? Mae yna gant a mil o bethau y gallwch ei wneud hefo nhw wrth gwrs
ond dwi am drafod adnoddau hanesyddol ar y we yn y golofn tro yma, esgus da i dreulio oriau yn chwilota am bethau difyr a
diddorol o’ch soffa. 

Dwi'n siŵr fod llawer ohonoch yn ymwelwyr cyson â'ch archifdy, amgueddfa neu’r Llyfrgell Genedlaethol i chwilota mewn
dogfennau hanesyddol neu’n hel achau ond daeth hynny i stop i bob pwrpas gyda llawer o archifdai a llyfrgelloedd wedi cau dros
y misoedd diwethaf. 

O ganlyniad i’r prinder cyfleoedd yma, dwi am fwrw golwg dros yr adnoddau sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol er mwyn
ymchwilio ein hanes ar-lein. Ac yn sicr mae yna gryn dipyn i’ch cadw’n brysur. 

I ddechrau wrth ein traed, ac yn lleol. Yn amlach na pheidio, mae’r archifdy lleol yn fan cychwyn da i ddechrau canfod
adnoddau ar y we. Er enghraifft yng Ngwynedd, yn Archifdy Sir Gaernarfon, mae degau o luniau wedi eu digideiddio a’u
catalogio, o bob tref a phentref. Mae’n gyfle da i hel atgofion a chyflwyno darnau bach o hanes i’ch teulu. Yn amlwg, fe fydd
casgliad pob archifdy yn wahanol, gyda faint o adnoddau sydd ar gael ar y we yn amrywio. Ond cofiwch glicio ar eich awdurdod
lleol i weld beth sydd ganddynt ar gael ar y we. 

Yn genedlaethol, y man cyntaf i fynd ati i chwilio yw gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Teipiwch yr enw yn Google neu
ewch i:  https://www.llyfrgell.cymru/ 

Mae’r adrannau sydd ar gael ar y we yn cynnwys Lleoedd Cymru sy’n cynnwys casgliad o fapiau Degwm Cymru
(https://lleoedd.llyfrgell.cymru/). Gellir hefyd cael mynediad i Cylchgronau Cymru sy’n gasgliad o gyfnodolion Cymru o’r
Traethodydd i’r Genhinen (https://cylchgronau.llyfrgell.cymru/) 

Gellir tyrchu trwy bapurau newydd Cymru hefyd o’r Western Mail i’r Goleuad a hynny o foethusrwydd eich cartref:
(https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/)

Mae’r Bywgraffiadur Cymreig heb os yn adnodd gwych i ganfod hanes pobl o bwys sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at hanes
Cymru ac mae’r fersiwn ar-lein yn estyniad o’r beibl gwreiddiol hwnnw a fu’n arfer hawlio pob silff lyfrau ar aelwydydd Cymru. A’r
fantais yw fod y Llyfrgell yn parhau i ychwanegu enwau ato https://bywgraffiadur.cymru/

Prosiect sy’n canolbwyntio’n benodol ar y Rhyfel Byd Cyntaf yw Cymru 1914 sydd dan adain y Llyfrgell Genedlaethol. Drwy’r
casgliad, datgelir hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf, gan ddangos sut y bu i'r hanes effeithio ar fywyd, iaith a diwylliant yng
Nghymru. (https://cymru1914.org/cy)

Sefydliad arall sy’n hanfodol ar gyfer eich ymchwil yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (https://rcahmw.gov.uk/) Mae yna
ffilmiau 360 gradd ar gael i’w gwylio yn dangos hen dechnegau amaethyddol (https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-eich-archifau-
2020-technolegau-digidol-ym-maes-treftadaeth/). Fe geir hefyd miloedd o luniau yng Nghasgliad y Werin yn cynnwys
ffotograffau Geoff Charles https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441

Un adnodd gwerthfawr tu hwnt yw Coflein sy’n gatalog ar-lein anferth o archaeoleg, adeiladau a threftadaeth ddiwydiannol
ac arforol Cymru. Mi fedrwch dreulio dyddiau yn chwilio am olion archaeolegol yn eich ardal chi yma.
(https://www.coflein.gov.uk/) 

Os mai cestyll yw eich bryd, gellir llawlwytho ap Cadw ar eich ffôn clyfar trwy’r adran Apps Store ar eich ffôn Apple neu Play ar
eich dyfais Android https://cadw.gov.wales/app neu ymwelwch â’r wefan, ble ceir llwyth o wybodaeth am gestyll Edward I a’n
cestyll cynhenid  https://cadw.gov.wales/

Cofiwch hefyd, gellir canfod casgliadau ar-lein ar wefan Amgueddfa Cymru yn https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/
Un wefan sy’n berffaith ar gyfer hel atgofion yw chwaraeydd y BFI neu’r British Films Institute lle gellir gwylio degau o ffilmiau
archif dros y 90 mlynedd diwethaf o’ch ardal leol sy’n cynnwys clasur John Roberts Williams, ‘Yr Etifeddiaeth’.
https://player.bfi.org.uk/free Ac wrth gwrs, heb anghofio am www.youtube.com sy’n llawn fideos o’ch ardal leol. 

Mwynhewch y pori, y gwylio a’r syrffio!  A chofiwch wneud defnydd da o’r llechen neu’r ffôn hwnnw! Blwyddyn newydd dda!

Deian ap Rhisiart,
Ymgynghorydd a hyfforddwr Cynhwysiad Digidol 
Canolfan Gydweithredol Cymru

Turio drwy

dechnoleg
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y Parchedig Richard John Owen
Un o fechgyn Meirion oedd R. J. Owen. Ganwyd Mai 20, 1887, a magwyd ef yn ardal Blaenau
Ffestiniog, yn fab i John John Owen, (g.1859), chwarelwr, ac Ellen Owen (g.1860), 5 Bryn
Bowydd. Chwarelwr llechi oedd galwedigaeth R. J. hefyd. Roedd ei dad yn un o bump plentyn
John (1813-1887) a Hannah (Williams) Owen, (g. 1821), Bronygors, Rhiwbryfdir; a’i fam yn
ferch ieuengaf John Williams, Hen Dŷ Capel, Rhiwbryfdir, tad yr hynafiaethydd a’r daearegwr
enwog Griffith John Williams (1854-1933), a brawd i’r Parchedig Griffith Williams (1824-
1881), Talsarnau. Bu Griffith Williams yn golofnydd i’r Goleuad dan y pennawd ‘Bwthyn Fy
Nhaid Oliver’, ac i ‘Cronicl yr Ysgol Sul’, gyda’i gyfres erthyglau, ‘Hanes Crefydd ym Mhlwyf
Ffestiniog a’r Amgylchoedd’. Ef hefyd oedd awdur cofiannau i William Ellis, Maentwrog, a
Richard Humphreys, Dyffryn, ymysg eraill. Cafodd Griffith Williams ei fagu yng nghapel
Tanysgrisiau (M.C.) Bu’n dilyn ei alwedigaeth fel chwarelwr yn ei flynyddoedd cynnar.
Priododd â Sarah, merch y Parchedig Isaac Jones, Nantglyn. Yr adeg hynny ymsefydlodd yn
Nhalsarnau, gan ddechrau cadw siop, ac yno y treuliodd weddill ei oes yn weinidog gyda’r
Methodistiaid, o’r flwyddyn yr ordeiniwyd ef yn Nolgellau yn 1857 hyd ei farw yn 1881. Bu
Tad R. J. Owen yn flaenor yng nghapel Bowydd (M.C.)

Yn 1907 ymfudodd i’r Unol Daleithiau, a’r fwrdd yr Arabic, un o longau Llinell y White
Star, a chyrhaeddodd borthladd Efrog Newydd ar Fedi 21 y flwyddyn honno. Bu yn Colorado
am tua blwyddyn, yna symudodd i Pennsylfania, a bu’n gweithio yn Wilkes Bame a Danielsville,
y lle cyntaf yn amlwg am ei byllau glo, a’r llall am ei chwareli llechi. Yn 1912, ac yntau yn 24
mlwydd oed, ymgartrefodd yn Vermont, ac yn chwarelwr medrus, aeth i weithio i’r chwareli
llechi yn y fan honno. 

Yng Nghymru, yn niwedd 1905, dylanwadwyd ef yn ysbrydol. Yn yr America, ymhen tri
mis ar ôl iddo gyrraedd ardal Farnumsville, Sir Rutland, Vermont, (lle yr oedd amryw o
chwareli), codwyd ef yn flaenor, er iddo fod yn anfodlon derbyn ar y pryd oherwydd iddo weld
ei hun yn rhy ifanc. Ond ar ôl ystyriaeth a chael gair o gyngor gan yr Anrhydeddus John. J.
Jones (1858-1937), Castleton, VT, masnachwr glo a llechi, a mab i John J. Jones (1830-1919),
Castleston, gynt o Danygrisiau, penderfynodd R. J. Owen ymgymryd â’r swydd, yn 23 mlwydd
oed. Yn fuan ar ôl hynny, gwelwyd fod ynddo gymwysterau i fynd i’r weinidogaeth, ac anfonwyd
ei enw ymlaen yn ymgeisydd i’r Cyfarfod Dosbarth gan Eglwys Hyde Park, Scranton, PA, ac
fe’i derbyniwyd ef. 

Gweithiodd ei ffordd drwy Coleg Ieuenctid Green Mountain, VT, (Troy Conference
Adademy bryd hynny), yn Poultney, ac yn y cyfamser gwasanaethodd eglwysi y cylch hwnnw.
Yn 1916 aeth i Athrofa Ddiwinyddol Colgate, yn Hamilton, Efrog Newydd, a graddiodd yno
yn 1919. Cafodd ei ordeinio yn Rome, Efrog Newydd, Mai 7, 1920. Cafodd gymeradwyaeth
gan ei athro diwinyddol am ei draethawd ar ‘Anfarwoldeb’. Meddai Dr Starr, yn Saesneg ‘ Yr
wyf newydd ddarllen eich papur ar ‘Anfarwoldeb’ gyda diddordeb mawr. Dengys eich bod wedi
treulio amser a gofal yn ei baratoi, ac rwy’n siŵr eich bod yn teimlo ei fod yn werth chweil.
Hyfrydwch mawr yw dyfarnu gradd A i chi (yr uchaf.) Byddai wrth fodd fy nghalon pe cawn
eich gweld yn graddio, ond mae’n ddrwg gennyf ddweud fod yn rhaid imi fod yn rhywle arall
y diwrnod hwnnw. Nac amheua y bydd fy niddordeb ynot yn wastadol...”

Ar ôl hynny gwasanaethodd gyda Bwrdd Cenhadol y Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg
am chwe mlynedd yn eglwysi Penygraig, French Road, ac Enlli, yn ardal Remsen, Sir Oneida,
Efrog Newydd; ac yn ddiweddarach gwasanaethodd ddwy eglwys am ddeuddeg mlynedd, un
ym Middel Granville, Efrog Newydd; a’r llall yn West Pawlet, Vermont. Yn ystod ei
weinidogaeth yn Vermont yr ymunodd yr Eglwys Fethodistaidd Galfinaidd ag Eglwys
Presbyteraidd yr Unol Daleithiau. Bu’n gomisiynydd i’r Gymanfa Gyffredinol dair gwaith o
Henaduriaeth Efrog Newydd – Vermont i Grand Rapids, Michigan; Philadelphia,
Pennsylvania; a Tulsa, Oklahoma. Ar ôl cyrraedd Henaduriaeth Blue Earth, Minnesota, bu’n

gomisiynydd i St Louis, Missouri; Philadelphia, Pennsylfania;
Cincinnati, Ohio; a Grand Rapids, Michigan. 

Ym mis Awst 1935, fe’i sefydlwyd yn weinidog gyda’r
Presbyteriaid Cymraeg yn ardal Judson, Sir Blue Eearth,
Minnesota, sef eglwysi Carmel, Salem a Jeriwsalem. Bu i eglwysi
Cymraeg yr un enwad ym Mankato, Cambria, Lake Crystal a
Seion, ym Minessota, hefyd elwa o’i wasanaeth o’r flwyddyn 1935
hyd Mawrth 1, 1954, pryd y gorfodwyd ef i ymddiswyddo
oherwydd iechyd. Yn ystod y deunaw mlynedd hwnnw
gwasanaethodd mewn 310 o angladdau, 295 o fedyddiadau (plant
ac oedolion), 97 o briodasau, a derbyniodd 104 o bobl ifanc. 

Bu ar ymweliad â’i ardal enedigol yn y flwyddyn 1920. Yr
oedd yn briod â Margaret Ann, o Wind Gap, Pennsylvania,
merch i Owen William Jones (Talywaenydd, 1851-1921),
chwarelwr, gynt o Benmachno a Blaenau Ffestiniog ac Elizabeth
(Thomas) Jones (1857-1923). Ganwyd Margaret Ann, Mehefin
22, 1888, yn Wind Gap. Mynychodd un o’r colegau busnes yn
Pennsylfania, a chyn iddi briodi R. J. Owen bu’n ysgrifynyddes
yn Pen Argyl, PA. Cafodd John ‘Jack’, eu mab, ei ladd mewn
damwain modur yn  1933. Bu R. J. Owen farw Mawrth 18, 1962
yn 75 oed, yn Judson, Minnesota, a Margaret Ann, ei briod,
Ionawr 12, 1975, yn Ysbyty Immanuel, Mankato. Fe’u claddwyd
ym mynwent Elwood, Middle Granville, Efrog Newydd. 

Cysylltiad Dalgylch Llafar Bro ag America - W.Arvon Roberts, Pwllheli

................. Dyddiau Dyrys yr Urdd .................
Annwyl ddarllenwyr,
Fel rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol, mae Urdd Gobaith Cymru wedi – ac yn parhau – i wynebu’r cyfnod mwyaf heriol yn ei hanes o
ganlyniad i bandemig Covid-19. Rydym wedi gorfod colli hanner ein gweithlu (dros 160 o aelodau staff) ac yn rhagweld colled incwm o
oddeutu £14M dros y ddwy flynedd nesaf. Mae hi wedi bod yn gyfnod o bryder mawr, ac mae gwaith caled iawn o’n blaenau o hyd. Ond,
rwyf yn hynod falch ein bod fel mudiad wedi gallu arall-gyfeirio rhai o’n gwasanaethau er mwyn cadw cysylltiad gyda’n haelodau.

Braint oedd cael hefyd cydweithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru wrth lansio ein hymgyrch codi arian, ‘Het i Helpu’, cyn
y Nadolig. Mae’r gefnogaeth a ddangoswyd i’r Urdd yn ein cymunedau ar draws Cymru (a thu hwnt!) wedi codi ein calon ni fel
mudiad, a fedraf i ddim diolch digon i bawb sydd wedi’n cefnogi. 

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o blant a phobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiad o’n
hiaith a’n diwylliant ac ar drothwy ein canmlwyddiant rydym yn edrych i’r dyfodol gydag agwedd bositif a hyderus. Mi ddaw’r Urdd
drwy’r cyfnod yma, yn gryfach ac yn barod i weithredu er budd plant a phobl ifanc Cymru unwaith yn rhagor.

Diolch o waelod calon i chi am yr holl gefnogaeth. Cofion gorau,
Siân Lewis. Prif Weithredwr

Os hoffech wneud cyfraniad tuag at yr Urdd gallwch wneud hynny drwy ymweld â’n gwefan (urdd.cymru/cyfrannu), neu drwy anfon siec yn
daladwy i Urdd Gobaith Cymru at: Adran Ariannol Urdd Gobaith Cymru, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, LL23 7ST



Dyddiadur 2020 Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd
Flwyddyn yn ôl roedd dyddiadur CFf I yn llawn digwyddiadau ac roedd pob aelod yn edrych ymlaen at flwyddyn o gystadlu a chymdeithasu. Ond yn ôl ym mis
Mawrth gyda Covid-19 yn ein taro, roedd yn rhaid i glybiau stopio cyfarfod yn wythnosol wyneb yn wyneb, a bu’n rhaid canslo digwyddiadau yn nyddiadur y
Sir. Er hynny bu’n rhaid bwrw ymlaen â’r trefnu a’r cyfarfodydd, ond y tro yma dros y we.

Fis Ebrill mentrodd y clybiau ar Zoom a chynhaliwyd cwis wythnosol. Braf oedd gallu cadw cysylltiad gyda’r aelodau dros yr amser heriol yma.
Gan nad oedd posib cynnal ein Rali Sirol, cafwyd Rali Rithiol, gydag un gystadleuaeth wahanol ymlaen am 6 wythnos. Roedd y cystadlaethau yn amrywio

o ffotograffiaeth, unrhyw eitem crefft allan o bapur toiled, coginio rhywbeth yn defnyddio ŵy a llawer mwy. Mae holl luniau y cystadlaethau ar ein tudalen
facebook ac yn werth eu gweld! 

Oherwydd nad oedd Sioe Fawr ym mis Gorffennaf, penderfynodd Anna
Prysor ein cadeirydd Sir gerdded cyfanswm y milltiroedd o’i chartref i faes
y Sioe mewn wythnos, a hynny yn ardaloedd clybiau Meirionnydd,
cyfanswm o 86 milltir! Ar y diwrnod cyntaf cerddodd o amgylch ardal
Maesywaen a hynny yng nghanol glaw trwm a chael blistar drwg! Ar yr ail
ddiwrnod aeth o amgylch ardal clwb Prysor ac Eden a cherdded yr hen
reilffordd ac ymlaen o amgylch llyn Trawsfynydd gan orffen y diwrnod wedi
cerdded dros 17 milltir. Ar y trydydd diwrnod bu’n cerdded yn ardal
Cwmtirmynach, gan fynd ar goll ynghanol mynydd-dir ond llwydodd i ddod

o hyd i neuadd Mynach yn y pen draw. Yna ar y pedwerydd diwrnod bu’n
rhaid i Anna wynebu llethrau Bwlch y Groes gan gerdded o ardal clwb
Glannau Tegid yr holl ffordd at gynefin clwb Dinas Mawddwy. Roedd y
tywydd yn werth chweil y diwrnod yma, a golygfeydd braf yr holl ffordd.
Gorffennodd y diwrnod yn Y Llew Coch, Dinas Mawddwy - roedd yn
haeddu diod i dorri syched! Ar y pumed diwrnod bu Anna yn ardal
Bryncrug, a gyda diwedd y daith o fewn gafael roedd pob pen-glin a chyhyr
yn boenus iawn felly roedd pawb yn drewi o deep heat y diwrnod yma!
Llwybr Mawddach oedd yn wynebu Anna a’i chriw ar ei diwrnod olaf, yn
ardal clybiau Ardudwy a Dolgellau. Y tro yma roedd gan Anna gwmni
gwahanol iawn, sef Gerallt Pennant a chriw Heno yn ei ffilmio yn cwblhau'r

daith. Do wir, cwblhaodd Anna gamp enfawr a chodi £2,223 gan
rannu’r swm rhwng CFf I Meirionnydd a Sefydliad y DPJ. Rydym fel
mudiad yn ei llongyfarch yn fawr ar ei champ. 

Gyda mis Medi yn dynesu roeddem yn gobeithio dechrau
blwyddyn CFf I gan gyfarfod wyneb yn wyneb. Ond gyda rheolau llym
rhaid oedd cynnal ein cyfarfod blynyddol dros Zoom. Cyfarfod
gwahanol iawn ond llwyddiannus, a braf oedd gweld yr aelodau yn
awyddus iawn i ddal ati er gwaethaf y sefyllfa.

Ers hynny, rydym wedi cael sawl noson ddifyr dros Zoom. Diolch am dechnoleg! Ddechrau Hydref cawsom noson gan Steffan Hari, Glain Rhys a Steffan
Prys, gan wrando ar eu hanes yn canu a chael y cyfle i fod yn rhan o’r West End. Yna ym mis Tachwedd cawsom noson yng nghwmni sêr Ffermio gyda Meinir
Howells ac Alun Elidyr yn trafod eu bywyd bob dydd ar eu ffermydd yn ogystal â gweithio gyda’r rhaglen deledu. Dros y Nadolig cawsom noson gan swyddogion
y sir sef noson hwyl y Nadolig gyda phawb yn gwisgo’n Nadoligaidd. Cawsom gwis hwyliog iawn! Cyswllt ffermio a theulu Rhiwaedog ddaeth i gadw noson
ddiddorol iawn inni ddechrau’r flwyddyn, gan drafod eu gwaith bob dydd ar y fferm yn ogystal â chydweithio gyda Chyswllt Ffermio. Cofiwch fod y nosweithiau
yma yn agored i bawb. Mae gennym ni noson yng nghwmni elusen Tir Dewi ym mis Chwefror, a noson gŵyl Ddewi gyda choginio yng nghwmni Hybu Cig
Cymru. Os oes gennych ddiddordeb ymuno yn y nosweithiau yma, mae’r holl wybodaeth ar ein tudalen facebook, Instagram neu snapchat,
neu mae posib ichi gysylltu â’r swyddfa ar e-bost os am fwy o wybodaeth - meirionnydd@yfc-wales.org.uk. Rydym yn ddiolchgar
iawn i bawb sydd wedi cadw noson inni hyd yma. 

Cyn y Nadolig fe wnaethom ni greu cyngerdd rhithiol. Y syniad oedd anfon copi o’r cyngerdd i gartrefi gofal/henoed ac
i bobl oedd yn unig dros y Nadolig, a hynny er mwyn codi calon. Diolch yn fawr iawn i Pontio Cenedlaethau Gwynedd
am blannu'r syniad ac am rannu'r cyngerdd. Cafwyd cyngerdd gwerth chweil gan ein haelodau a swyddogion sir. Os nad
ydych wedi cael y cyfle i weld y cyngerdd ewch draw ar You Tube - Cyngerdd Rhithiol CFf I Meirionnydd, neu mae
posib ei weld ar dudalen facebook y Sir. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb gymerodd rhan a dangos talent CFf I
Meirionnydd ar ei orau. 

Rydym yn wynebu blwyddyn heriol arall ond rydym ni fel Mudiad yn dal i gredu ac yn edrych ymlaen yn arw i fedru
cyfarfod wyneb yn wyneb yn fuan iawn!


