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7 o’r gloch nos Iau,
18fed Mawrth

A hithau’n fis Mawrth, a sôn am wneud y pethau bychain - dyma
hanes Iona Williams o Danygrisiau a benderfynodd wneud
rhywbeth ar gyfer plant yr ardal ar ôl i’r wlad fynd mewn i 3ydd
gyfnod clo

Ar ddechrau’r cyfnod clo cyntaf, mi oedd yna ddyn yn mynd o
gwmpas yn gwerthu tatws a wyau, a meddwl wnes i y byddai’n
syniad prynu bag o datws a threi o wyau i’w roi i’r Banc Bwyd
gan fod yna gymaint o deuluoedd allan yn y gymuned yn ei
chael hi’n anodd, cyn sôn am COVID-19 yn gwneud pethau’n
waeth iddynt. Penderfynais ofyn ar Facebook os y byddai
rhywun arall yn fodlon cyfrannu punt neu ddwy at yr achos –
roedd bobl yn hael iawn ac mi lwyddwyd i godi rhyw £300,
oedd yn ddigon i brynu sawl bag o datws, nifer helaeth o wyau
a sawl peth arall.

Yn dilyn llwyddiant cynllun Cinio Nadolig Caffi’r Gorlan, mi
wnes i feddwl gwneud rhywbeth ar gyfer plant yr ardal. Ar ôl
siarad efo Trish Jones o’r Siop Chips, fe gytunwyd i neud cynnig
arbennig o Sosej a Chips am £2.50 gyda diod wedi ei gynnwys
am ddim. Ar y dechrau, roedd yr arian yn araf yn dod i mewn,
ond cyn pen dim fe lwyddwyd i gasglu digon o arian i dalu am
880 o brydau, sydd yn ffigwr gwych! Bwriad y cynllun oedd i roi
trît i blant yr ardal, mae wedi bod yn gyfnod anodd iddyn nhw
hefyd, wrth iddynt orfod dysgu o adref a’i bod nhw yn methu
mynd i weld teulu na ffrindiau. 

Dyda ni bellach ddim yn derbyn mwy o arian at y cynllun Bwyd
I’r Plant, ond yn annog pobl i gadw ei arian. Byddaf yn siŵr o feddwl
am rywbeth arall i helpu’r gymuned, ond hoffwn ddiolch yn fawr i
bawb wnaeth gyfrannu i’r tri achos – mae ‘Stiniog yn gymuned hael
iawn a dwi’n falch iawn o fod yn rhan o gymuned mor glos. Hoffwn
hefyd ddweud diolch yn fawr i Eleri a’i gweithwyr yng Nghaffi’r
Gorlan ac i Trish a staff y Siop Chips gan mai nhw a wnaeth y rhan
fwyaf o’r gwaith caled i gyd ac hebddyn nhw, ni fyddai’r cynlluniau
yma wedi bod mor llwyddiannus. 

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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Alys Gwen a Nans Cêt yn cymryd
mantais o’r cynnig

Ows yn mwynhau ei sglodion

Trish a Judith yn gweithio’n galed



2 | Llafar Bro

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 ..........
Elfed (Wil) Williams, Pontarddulais 

(gynt o Fron Haul, Cae Clyd)                   £100
Rhian Arates, Sweden: Er cof am Glenys, 

fy chwaer a fuasai yn dathlu ei phenblwydd
ar Chwefror 3 £15

......... Golygyddol ........
Mae blwyddyn arall wedi hedfan heibio a fy nhro i
yn y sedd olygyddol wedi cyrraedd unwaith eto.
Credaf na fu erioed gymaint o wahaniaeth yn ein
bywydau ag sydd wedi bod yn y flwyddyn ers i mi
sgwennu yma ddiwethaf, ond dwi’n meddwl ein
bod ni gyd wedi clywed digon am hynny bellach.
Felly dwi am ganolbwyntio mwy ar yr ochr bositif
a sylwi ar yr hyn a welaf drwy’r ffenestr, sef
arwyddion fod y Gwanwyn ar fin cyrraedd a’r
gobaith felly fod dyddiau gwell i ddod.

Mae hi wedi bod yn broses wahanol i ni wrth
greu’r papur bro yma hefyd wrth gwrs, gyda’r dewis
i fynd yn ddigidol er mwyn sicrhau rhifynnau i chi
yn ystod y cyfnod anodd hwn. Dwi’n siŵr y gallaf
siarad ar ran pawb sy’n ymwneud â Llafar Bro pan
wyf yn diolch o waelod calon i bob un ohonoch
sydd wedi parhau i gefnogi’r papur hwn mewn
unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

A ninnau wedi dathlu’r pethau bychain ar
Ddydd Gwŷl Dewi ddechrau’r mis, y gair bach
pwysicaf yn yr iaith Gymraeg yw DIOLCH.  Gyda’r
holl ddigwyddiadau sydd wedi gorfod cael eu
gohirio, mae hi wedi bod yn newid mawr i’r holl
gymunedau’n lleol – ond, parhau i ddod mewn y
mae’r deunydd ar gyfer pob rhifyn ac mae’n diolch
i chi, boed yn ddarllenwyr, cyfranwyr, cymdeithasau
neu ysgolion, am hynny unwaith eto y mis hwn. 

Fedrwn ni ond gobeithio y bydd gwelliannau
bychan wedi dod i’n byd ni erbyn i mi sgwennu’r
golofn hon y mis nesa – pwy a ŵyr, efallai y bydd
modd i ni fynd yn ôl i argraffu copïau papur? Anodd
yw darogan beth fydd y sefyllfa ymhen y mis ac yn
sicr dydw i ddim am fentro gwneud unrhyw
addewidion.                                                          RhM

....Lluniau a GDPR....
Ewch i’n gwefan i weld manylion gyrru 

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

Golygyddion Llafar Bro
Dyma fanylion y golygyddion i gyd.

Byddwch cystal â chysylltu â’r golygydd priodol yn
ei dro os gwelwch yn dda.

Ionawr a Chwefror 
Glyn Lasarus Jones

Afallon, Cae Clyd, Manod, Blaenau Ffestiniog.
LL41 4AU    Symudol: 07708 347 195

glynlasarusjones@gmail.com

Mawrth ac Ebrill
Rhydian Morgan,

Ty’n Ffridd, Llan Ffestiniog
01766 762687 Symudol: 07555194074

rhydian.morgan@talk21.com

Mai a Mehefin
Iwan Morgan, 

Ty’n Ffridd, Llan Ffestiniog
01766 762687

iwan.morgan@ymail.com

Gorffennaf a Medi (a gwe-feistr Llafar Bro)
Paul Williams, 

Neigwl, Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
01766 830457

wilias@btinternet.com 

Hydref a Thachwedd
Tecwyn Vaughan Jones,

Tŷ Canol, 2, Ffordd y Glyn, Bae Colwyn
Conwy LL29 8RQ

01492 202756
tecwynvaughanjones@hotmail.com 

Rhagfyr 
Ceinwen Humphreys a Rhodd Arnold,

Machros, Sgwâr Oakeley, Blaenau Ffestiniog 
LL41 3PU

01766 830760
ceinwenlloyd41@yahoo.co.uk

NEWYDDION CYFFROUS

Daeth newyddion cyffrous i law rai wythnosau nôl,
wedi i ail sgrin gael ei osod yn yr hen gwrt yn CellB. 

Yn dilyn gorfod symud y gweithdai ar lein pan
darodd y clo cyntaf, cafodd aelodau’r clwb gymryd
rhan mewn sesiynau cwestiwn ac ateb dros Zoom
gyda’r actor, yn ogystal a wynebau cyfarwydd eraill
megis y DJ, Huw Stephens. Fe brofodd y sesiwn
gydag Ifans i fod yn gymaint o lwyddiant hyd nes
y daeth yr actor i fod yn fentor i’r criw ifanc
brwdfrydig yma, gan ei hysbrydoli i greu ei fideos
eu hunain, yn ogystal ac ymrwymo i ddarparu
cefnogaeth i brosiectau’r dyfdol ganddynt.

Penderfynwyd enwi’r sgrin newydd yma yn Sgrin Rhys Ifans fel arwydd o werthfawrogiad
tuag at yr holl waith y mae seren Twin Town a Notting Hill wedi ei wneud ar gyfer y prosiect
cymunedol ar gyfer ieuenctid ardal Ffestiniog.

Bydd aelodau Clwb Clink wrth ei boddau yn cael dysgu sut i ddefnyddio’r offer newydd
yma a dwi’n siŵr bod llawer o drigolion yr ardal yn edrych ymlaen i gael mynd i wylio ffilm ar
y sgrin newydd pan fo rheolau yn caniatáu i hyn ddigwydd.
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Annwyl Olygydd,
Mae’r gyfres radio Hawl i Holi yn ei hôl!
Er nad oes cyfle i deithio i gymunedau Cymru ar hyn o bryd, mae’r rhaglen
Hawl i Holi yn ei hôl. Dewi Llwyd sy’n cyflwyno, herio a chadw trefn ar 4
panelydd. Gan ddarlledu yn fisol ar Radio Cymru, rydym yn awyddus iawn
i glywed gan gyfranwyr o bob rhan o’r wlad. Os oes gennych chi gwestiwn
neu bwnc yr ydych chi am i’n panelwyr ymateb iddo, byddem wrth ein
boddau’n clywed gennych.
Bydd y rhaglenni nesaf ar Ebrill 1af ac Ebrill 29ain am 6 yr hwyr.

I gysylltu mae modd ffonio 03703 500700 yn ystod oriau gwaith neu e
bostio hawliholi@bbc.co.uk

• • • •
Annwyl Olygydd,
Ar y rhaglen Heno rai wythnosau nôl, gwelsom Iola Williams yn cerdded y
coed yn Nolgellau, gan ddangos blodeuyn y Lili Wen Fach i ni. Yr oedd hyn
yn dod ac atgof nôl i mi fel fyddai yr hen wraig yn dod â llond basged o’r Lili
Wen Fach i’w gwerthu o gwmpas y tai. Os y byddech chi’n mynd i Siop
‘Sgidia Anti Essie, yr oedd yna fasged ar y cownter yn llawn o’r blodyn bach
yma.

Lili wen fach, o ble ddaethost ti?
A’r gwynt mor arw a mor oer ei gri

June Williams

• • • •
Annwyl Ddarllenwyr,
Mae Llywodraeth Llundain wedi cyflwyno cais i UNESCO ddynodi
ardaloedd chwarelyddol Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd. O’r cychwyn,
rydym fel mudiad iaith wedi galw ar y cyrff a oedd yn llunio’r cais i gynnwys
amodau clir a chadarn i warchod bywyd cymunedol Cymraeg yr ardaloedd
dan sylw a sicrhau rheolaeth gymunedol. Hyd yn oed wedi’r ymgynghoriad,
ni roddwyd amodau iaith fel rhan o’r cais. Ni chafwyd unrhyw sicrwydd na
fyddai’r cynllun o’i weithredu yn niweidio ein hiaith a’n diwylliant. Nid yw
llunwyr y cais wedi dangos parodrwydd i wneud dim mwy na datgan y
byddai’r cynllun yn gyfle i ‘annog y defnydd o’r iaith Gymraeg a’r diwylliant
Cymreig mewn busnesau’. Dylai lles a ffyniant y bywyd cymdeithasol
Cymraeg fod yn un o amodau hanfodol pob agwedd ar y datblygiadau a
fyddai’n deillio o’r cynllun pe bai’n cael ei gymeradwyo gan UNESCO. 

Mae twristiaeth wedi troi’r or-dwristiaeth mewn sawl ardal yng
Ngwynedd, ac mae astudiaethau academaidd yn dangos hynny. Yn
ddiweddar, mae Cyngor Gwynedd wedi dechrau defnyddio’r term
‘twristiaeth anghynaladwy’ sef twristiaeth sydd ar y cyfan yn niweidiol i
gymuned ac felly’n annerbyniol. Fodd bynnag, mae cyrff fel Croeso Cymru,
yr asiantaeth dwristiaeth genedlaethol, a chwmni Twristiaeth Gogledd
Cymru, yn gwrthod derbyn bod y fath beth â gor-dwristiaeth, heb sôn am
gydnabod bod gor-dwristiaeth yn ymledu drwy Wynedd. 

Heb amodau iaith llym a rheolaeth gymunedol gadarn, byddai perygl
gwirioneddol i’r cynllun droi ardaloedd cyfan yn amgueddfeydd, yn barciau
thema diwydiannol twristaidd, yn gyrchfannau gwyliau parhaol. Yn ôl y
tueddiadau presennol, byddai’n arwain at gynnydd mewn ail gartrefi, tai
gwyliau tymor-byr a’r mewnlifiad Saesneg. Canlyniad hynny fyddai
gwanychu ymhellach yr iaith a’r diwylliant sydd wedi bod yn rhan annatod
o’r gymdeithas ers mil a hanner o flynyddoedd.

Un o brif amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015 yw sicrhau “Cymru diwylliant bywiog a'r Gymraeg yn ffynnu”. Ni fydd
modd sicrhau hynny heb i awdurdodau lleol, a’r Llywodraeth ei hun,
weithredu ar frys er mwyn atal edwiniad y cymunedau hynny lle mae’r
Gymraeg yn iaith pob dydd. Y mae modd i dwristiaeth ddwyn budd; ond
yn amlwg, y mae’r math o dwristiaeth sydd gennym ar hyn o bryd, a’i graddfa,
yn gwneud mwy o ddrwg nag o les. Eironi o’r mwyaf fyddai i ymdrech i ofalu
am weddillion diwydiant a gyfrannodd gymaint at ffyniant cymunedau
Cymraeg gyfrannu, er yn anfwriadol, at eu difodiant

Yn gywir,
Howard Huws 

Cydlynydd Ymgyrch Dwristiaeth Cylch yr Iaith

Annwyl Olygydd......... O Aflonyddwch i Drawsnewid: 

Arloesi ac Addasu eich Busnes
Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn falch i lansio eu cwrs newydd,
Arloesi ac Addasu eich Busnes, mi ddechreuodd y garfan gyntaf ar ddydd
Mawrth y 26ain o Ionawr, 2021. Cyllidwyd llefydd yn llawn gyda chefnogaeth
y Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Wrth i’r sialensiau
sy’n wynebu busnesau Gogledd Cymru newid yn gyflym, mae’r gallu i feddwl
yn arloesol ac yn greadigol yn fwy pwysig nag erioed.

Mi fydd Arloesi ac Addasu eich Busnes yn helpu perchenogion a rheolwyr
busnesau i archwilio a dadansoddi pa mor dda mae eu busnesau yn rhedeg,
beth gall newid, a pha elfennau o’r busnes sy’n wan wrth wynebu newid. Bydd
sesiynau yn helpu cyfranogwyr i ddeall a gweithredu dulliau ymarferol o
feddwl yn arloesol i greu datrysiadau i addasu ac ail-siapio eu busnesau ar gyfer
adegau newidiol. Mae’r sesiynau ymarferol yn hawdd trosglwyddo i fusnesau
ac yn cynnig cyfleoedd i ryngweithio gyda phobl busnes sy’n meddwl yn
debyg i chi. Mae’r sesiynau mentora sydd yn dilyn yn helpu cyfranogwyr i
brofi, datblygu, a chynllunio’r gweithrediad o’u syniadau.

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng Grŵp
Llandrillo Menai a Phrifysgol Bangor. Trwy gefnogaeth y Gronfa
Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru mae ABGC yn cynnig llefydd
gyda chymhorthdal hyd at lawn i fusnesau cymwys ar Ynys Môn, yng
Ngwynedd, Conwy, a Sir Ddinbych.

Mae Clare Martin, Cyfarwyddwr Goldcrest Training, yn dweud:

“O fewn sesiwn gyntaf y cwrs, teimlais gyffro o allu ffocysu ar y dyfodol.
Cawsom ein hannog i feddwl mewn ffyrdd arloesol, radical, sy’n newid y gêm
sydd yn berthnasol, nid yn unig ar gyfer y pandemig ond sydd hefyd yn mynd
tu hwnt. Roedd yn llawn dop o syniadau yr oeddwn yn medru trafod gyda fy
nghyd gyfranogwyr, wedi seilio ar dueddiadau busnes cyfoes a rhai’r dyfodol.
Rwyf yn gwario llawer o amser yn gweithio ‘tu fewn’ i’m busnes a sylweddolais
fy mod i angen creu mwy o amser i fod yn fwy strategol ynglŷn â lle mae fy
musnes yn ei fynd. Hyd yma rwyf yn falch iawn fy mod i wedi cymryd yr
amser!”

Yn ogystal ag Arloesi ac Addasu eich Busnes, mae ABGC yn cynnig cyrsiau
arlein ar Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata, Cyllid i Fusnesau Bach,
Defnydd Ymarferol o Reoli Prosiect, Hyfforddi'r Hyfforddwr, a Dadansoddi
Busnes mewn modd Strategol, gyda’r un olaf yn gwrs arall sydd yn cynnig
Mentor Busnes i helpu gweithredu'r hyn mae cyfranogwyr yn eu dysgu i’w
busnesau. 

Mae Gary Jones, Rheolwr Prosiect Rhanbarthol Academi Busnes Gogledd
Cymru, yn dweud:

“Mae ABGC wedi parhau i gefnogi busnesau bach yn y gymuned leol gyda
datblygiaeth sgiliau ymarferol dros y 3 mlynedd diwethaf. Mae hwn wedi eu
calonogi i dyfu a datblygu perthynasau newydd ac addasu i’r economi
newidiol. Cynigwyd arbenigedd cyfunol y bartneriaeth ystod eang o sgiliau
busnes sydd yn hyblyg yn cwrdd ag anghenion y busnesau bach lleol yma.
Mae cwrs Arloesi ac Addasu eich Busnes, a dyluniwyd yn ystod y cyfyngiadau
i ymateb i sialensau busnes newydd yn esiampl ardderchog o’r bartneriaeth
yma.”

Mae perchenogion a gweithwyr busnesau yn medru cofrestru ar gyfer cyrsiau
ar y gweill trwy dudalen Eventbrite Academi Busnes Gogledd Cymru, a
mynegi diddordeb ym mhob cwrs arall trwy e-bostio nwBA@bangor.ac.uk.
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Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur iawn ers y
nadolig yn gweithio’n galed yn y dosbarth
Google. Mae nhw wedi mwynhau’r gwersi rhithiol
yr ydym wedi bod yn eu cael hefyd, sy’n rhoi cyfle
gwych am sgwrs a gweld ffrindiau. Diolch yn fawr
iawn i’r holl rieni am eu cefnogaeth i waith y plant.
Rydym yn ddiolchgar dros ben gan ein bod yn
sylwi nad ydi hi’n hawdd ar neb y dyddiau yma.
Braf felly oedd cael croesawu disgyblion y
babanod yn ôl i’r ysgol yn ystod wythnos olaf
Chwefror. Roedd yna ambell ddeigryn, ond hefyd
tipyn o wenu a phawb yn falch o weld ei gilydd.
Gobeithio y byddwn rwan yn cael gweld
disgyblion CA2 yn dychwelyd yn o fuan, ond yn y
cyfamser mae’r gwersi ar-lein yn parhau iddynt
hwythau. 

Fe fyddai’r mis yma wedi bod yn gyfnod prysur i
ni rhwng Eisteddfod Llawrplwy’ ac Eisteddfod yr
Urdd felly mae’n rhyfedd o fyd heb yr holl
ymarferion hynny. 

Cafodd disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 gyfle i gael
gwers rhithiol yng nghwmni Gai Toms a siwan
Llynor. Roedd Gai yn cyfansoddi cân arbennig
gyda’r disgyblion drwy chwarae gêm hap a
damwain i weld pa nodau fyddai’n cael eu canu i
ambell air. Roedd y plant hefyd yn rhannu
syniadau gydag ef am beth sy’n gwneud
Trawsfynydd yn arbennig a beth ydi’r pethau y
maen nhw’n edrych ymlaen ato fwyaf pan fydd yr
holl gyfyngiadau yn dod i ben. Doedd dim syndod
bod cael mynd i weld nain a Taid yn uchel iawn ar
frig rhestr llawer iawn o’r plant. Rydw i’n siŵr bod
neiniau a theidiau yn teimlo’r un fath hefyd. Mae’r
holl syniadau yma bellach wedi cael ei rhoi gyda’i
gilydd gan Gai a’r canlyniad ydi bod gennym ein
cân arbennig y mae pawb wedi gwirioni arni.  

Dyma gasgliad o newyddion a ddaeth i law ein gohebydd dros gyfnod y Nadolig a dechrau’r flwyddyn, ond
yn dilyn trafferthion technolegol, golygai mai dim ond y mis yma y gallwn ni gynnwys y cyfarchion yma.
Rydym yn ymddiheuro am hyn.

Babi newydd: Croeso i hogyn bach newydd i dŷ Gethin a Catrin o’r enw Henri Elias Owen Crampton
a anwyd ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 5ed. Mae’n frawd bach i Guto ac Elsi, ac yn ôl a glywais maent yn
helpu’n dda i edrych ar ei ôl. Llongyfarchiadau hefyd i Nain a Taid, sef Nancy ac Alan.

Llawdriniaeth: Anfonwn ein cofion at Iona Howell, a gafodd law-driniaeth o flaen y Nadolig. Da deall
eich bod yn gwella, Iona ar ôl llawdriniaeth go fawr.

Cydymdeimlad: Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf ag Elen, Med, Lois ac Ifan yn eu profedigaeth o
golli mam, mam yng nghyfraith a nain annwyl ar Ragfyr 22ain, ar ôl iddi ddioddef salwch blin. Cafodd
bob gofal ganddynt yn ystod ei gwaeledd, a bydd colled fawr iddynt ar ei hôl. Cofion at y teulu i gyd
yn eich profedigaeth. Fel y dywed yr hen air – ‘Cledd â min yw colli Mam’

Trist yw cofnodi marwolaeth Gwilym Lloyd Jones (Gwilym Tegannedd) ac yntau yn 89 oed. Un o
hogia Llan oedd Gwilym, yn frawd i Margaret ac Elen – y ddwy yn byw yn Awstralia, os wyf yn gywir
fy ffeithiau. Bu Gwilym yn glerc yn chwarel Foty gyda’m tad am flynyddoedd ac roedd fy nhad yn fawr
ei ganmoliaeth ohono. Symudodd i’r Oakeley ar ôl cau Lord, ac yna symudodd i Langefni gan weithio
yn y Coleg Normal os cofiaf yn iawn. Anfonwn ein cydymdeimlad at y teulu yn eu colled.

Anfonwn ein cydymdeimlad â Michael, Delyth a’r teulu yn eu profedigaeth o golli Ann Jones, mam
Michael ar Chwefror 5ed – mam, mam yng nghyfraith a nain hoff sydd yn gadael bwlch mawr o’i cholli.
Cofion atoch

nofel Gyntaf: Llongyfarchiadau i Llio Elain Maddocks, unwaith eto ar gyhoeddi ei nofel cyntaf o’r
enw “Twll Bach yn y niwl” a ddaeth allan ychydig cyn y Nadolig. Rhoddai Bethan Gwanas, yn ei
cholofn yn yr Herald Gymraeg ganmoliaeth uchel iddi. Fel hyn y dywed am y nofel; “hynod ffraeth a
darllenadwy, mi wnes i wenu, chwerthin a gwingo, a dyrnu’r awyr ar ôl darllen y diweddglo’ Llwyddiant
arall, Llio, ac rydym yn falch drosot.

Diolch: Hoffwn ar fy rhan fy hun, ac ar ran llawer arall, orfodwyd oherwydd y COVID, i dreulio’r
Nadolig ar eu pennau eu hunain, ddiolch o waelod calon am y fath greadigrwydd a dderbyniais.
Derbyniais y fath garedigrwydd nes i mi deimlo mor wylaidd, gan deimlo’n anabl i ddiolch digon i’r
rhai a ddangosodd y fath ofal a charedigrwydd tuag ataf. Cefais ddau ginio Dolig – un wedi ei archebu
imi o’r Gorlan a’i ddanfon ar Ddydd Nadolig. Yna cefais y llall ar Ddydd Gŵyl San Steffan, ynghyd â
bag o ddanteithion hyfryd. Derbyniais becyn yn cynnwys rhoddion gwerth eu cael, drwy law Hwb
Cymunedol Blaenau – wedi ei baratoi gan fyfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau. Cefais alwadau
ffôn diri, ac roedd diwrnod y Nadolig wedi hedfan. Hoffwn ddiolch o galon i Lyfrgell Blaenau am eu
gwasanaeth hwy dros adeg y COVID yma, gan drefnu i gael a chyfnewid llyfrau yn ddiogel, ac hyd yn
oed danfon llyfrau at y tŷ. Bu hyn yn help mawr – gwasanaeth arbennig. Nid wyf wedi enwi neb, ond
gwelwch yn dda, wnewch chi dderbyn fy niolch i chi gyd am lwyddo i wneud byw gyda’r adeg gwahanol
yma yn llawer haws.

Penblwydd Hapus: Dymuniadau gorau i ti Lonna ar dy benblwydd arbennig iawn ar Fawrth 21ain.
Gobeithio cei fwynhau cyrraedd y 90 efo’r teulu – mae hon yn haeddu dathliad. Cofion annwyl atat.

LLAN
Gohebydd: Nesta Evans (762495)

Cyfarchion
Llongyfarchiadau i Glyn
Vaughan (Ginsi) ac Eirwen,
Ceulan, Bethania ar ddathlu
eu priodas ddeiamwnt (60
mlynedd) ar Fawrth 25ain.
Cofion atoch oddi wrth teulu
a ffrindiau oll! 

Dyma lun o’r cwpl hapus tu
allan i Westy’r Queens yn
Blaenau yn 1961- cyn
gwledda! 

NEWYDDION
YSGOL 
BRO HEDD WYN
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Pytiau
Plentyndod yn

Llan
Cefais fy magu yn Ffestiniog, a fy mam o’m blaen.
Felly, wrth ddarllen cerdd Gwaenfab am ‘Seindorf
Arian Ffestiniog’ ar ddiwedd erthygl W Arvon
Roberts yn rhifyn Ionawr o Llafar Bro ac yn
arbennig y llinell ‘Pwy arafa’r Band llawryfog?’,
cofiais am y cwpled herfeiddiol byddai hi yn ei
adrodd weithiau: ‘Band Llan, ennill ymhob man /
Band Nantlle, ennill yn unlle’. Cafodd fy ngŵr, nad
yw’n hanu o ’Stiniog, hwyl ar ei adrodd i’w gyd-
athrawon mewn ysgol yn Y Rhyl. Ond ni fu i un o’r
cwmni, brodor o Ddyffryn Nantlle, ymuno yn y
chwerthin. Fel yr hen Cwîn Fictoria – he was not
amused.

Roedd y cyfreithiwr (bargyfreithiwr yn
ddiweddarach) John Jones-Roberts yn Llafurwr
mawr. Safodd yn erbyn yr AS Rhyddfrydol Haydn
Jones mewn pedwar etholiad seneddol am sedd Sir
Feirionnydd yn y 1920au – yn aflwyddiannus bob
tro. Soniai Mam fel y byddai rhai o blant y pentre’n
cael hwyl wrth fynd o gwmpas dan lafarganu:- 

John Jones Roberts forever,
forever Amen;

Haydn yn y gwter
A’i din dros ei ben.

Roedd ei wraig, Kate Winifred Jones-Roberts, yn
amlwg ym mywyd cyhoeddus Sir Feirionnydd:
ynglŷn â gweinyddu’r gyfraith ac fel aelod o’r
Cyngor Sir a’i Bwyllgor Addysg, heblaw bod yn
ddarlithydd yn Coleg Harlech. 

Hanesyn arall gan Mam oedd am Bryfdir yn arwain
cyngerdd gan y band yn yr Hall. Roedd dwy wraig
yn siarad yn ddi-baid yn ystod un darn. Mae’n
amlwg mai coginio oedd y pwnc dan sylw,
oherwydd yn ystod ysbaid pianissimo, clywodd y
gynulleidfa gyfan un ohonyn nhw’n dweud yn
uchel: ‘efo saim bydda i’n ’u ffrio nhw’, ac yn yr
egwyl ar ddiwedd y darn ymatebodd Bryfdir gyda’r
sylw ffraeth: ‘Biti na fuasai hi wedi ffrio ei thafod
hefyd’.

Soniodd Mam am gwsmer yn gofyn am fisgedi
mewn siop yn Llan. Roedd y dewis yn brin ar y
pryd, ac eglurodd y siopwr iddo mai ond Ryvita
oedd ganddo. ‘Rai fwyta’dw’i isho, siŵr ddyn’
atebodd yntau. 

Roedd y Parchedig Edward Powell, gweinidog ifanc
Capel Peniel, yn ddi-briod. Dyma’r llinellau
diniwed a luniwyd iddo gan fy ewythr, William
Jones, Bodawel mewn noson gymdeithasol:-  

Mistar Powell yw ein gweinidog.
Gwna ei waith yn wir odidog.

Ond awgrymwn iddo welliant:
Gymryd gwraig yn Gristmas presant.

Lisa Lloyd, Yr Wyddgrug

Rhannu stori ar 
Ddiwrnod y Llyfr 2021

Dathlwyd Diwrnod Y Llyfr (sydd wedi ei
chydlynu gan Gyngor Llyfrau Cymru
a’i chefnogi gan Llywodraeth
Cymru a chwmni Waterstones) ar
ddechrau mis Mawrth ac mae
Cyngor Llyfrau Cymru eisiau i
bawb rannu stori yn ystod y mis
hwn. Gallai rhannu stori gynnwys
darllen gartref gyda'r teulu, darllen gyda ffrind dros y we, darllen yn eich hoff le, darllen
mewn lleoliad anghyffredin, rhannu stori gydag anifail anwes a mwy!

Mae’r Cyngor Llyfrau yn gofyn i bobl roi llun ar y cyfryngau cymdeithasol ohonyn nhw’n
darllen yn ystod mis Mawrth, gan ddefnyddio’r hashnod #DiwrnodyLlyfr
#RhannwchStori. Bydd gwobrau am y lluniau gorau yn cael eu cyflwyno ddiwedd y mis.

Tocyn Llyfr £1
Erbyn hyn, mae Diwrnod y Llyfr yn cael ei ddathlu mewn 100 o wledydd ar draws y byd
a’r nod yw hyrwyddo darllen er pleser, gan gynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc i
ddewis a meddu ar eu llyfr eu hunain. 

Diolch i National Book Tokens a llawer o gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr hyfryd, mae
Diwrnod y Llyfr, mewn partneriaeth ag ysgolion a meithrinfeydd ledled y wlad, yn
dosbarthu tocyn llyfr Diwrnod y Llyfr £1 i blant a phobl ifanc. Gellir cyfnewid y tocyn
naill ai am un o lyfrau £1 Diwrnod y Llyfr neu ei ddefnyddio tuag at brynu llyfr arall.
Mae llyfrau £1 Diwrnod y Llyfr yn rhodd gan lyfrwerthwyr, sy'n ariannu cost y tocyn
llyfrau £1 yn llawn. Mae'r llyfrau £1 hefyd ar gael mewn braille, print bras a sain trwy yr
RNIB. Bydd tocynnau llyfr £1 Diwrnod Llyfr yn ddilys o DDyDD IAU 18
CHwEFROR TAn DDyDD sUL 28 MAwRTH 2021 ac eleni bydd y llyfrwerthwyr
sy'n cymryd rhan yn AnRHyDEDDU'R TOCynnAU y TU HwnT I 28 MAwRTH
TRA ByDD y sTOC O LyFRAU £1 yn PARHAU. Cysylltwch â'ch llyfrwerthwr lleol
i wirio a ydyn nhw'n gallu cynnig £1 oddi ar deitlau eraill. Mae’r telerau ac amodau llawn
ar wefan elusen Diwrnod y Llyfr.

Mae’r Cyngor Llyfrau yn gweithio’n galed gyda Diwrnod Y Llyfr i sicrhau bod dewis
o deitlau ar gael yn y Gymraeg a’r llyfr £1 Cymraeg cyntaf newydd ar gyfer 2021 yw
Ha Ha Cnec! Jôcs Twp a Lluniau Twpach (Broga) gan yr awdur, darlunydd a chartwnydd
Huw Aaron, ac mae ar gael nawr drwy siopau llyfrau Cymru. Mae tri llyfr Cymraeg arall
ar gael am £1 eleni sef Stori Cymru Iaith a Gwaith (Gwasg Carreg Gwalch) gan Myrddin
ap Dafydd, Na, Nel! (y Lolfa) Gan Meleri wyn James a Darllen gyda Cyw (y Lolfa)
gan Anni Llŷn. 

Er bod drysau siopau llyfrau ynghau am y tro, mae nhw dal ar agor am fusnes ar-lein a
thros y ffôn gan gynnig gwasanaeth clicio-a-chasglu neu ddanfon drwy’r post. Mae
manylion holl siopau llyfrau annibynnol Cymru i’w cael ar wefan y Cyngor Llyfrau.



Partneriaeth a chynllun arloesol i wresogi Tanygrisiau?
“Mae cynhesu ein tai am gost sy’n berthynol i’n incwm yn rhywbeth gwbwl elfennol. Mae angen trwsio’r twll yn y bwced cyn mynd ati i chwilio am fwy o ddŵr.”

Mae’r gwaith o gynhyrchu ynni cynaliadwy wedi bod yn rhan o stori Bro Ffestiniog o’r cychwyn. Mae newidiadau mawr ar droed wrth i ni wynebu’r her o
newid hinsawdd, ac mae cyfle yma rŵan i ni unwaith eto arloesi, ond y tro yma, cawn droi’r dŵr i’n melin ein hunain.

Gyda’r ardal yn dioddef rhai o’r lefelau o dlodi tanwydd uchaf yn Ewrop, mae sawl opsiwn ar gyfer mynd i’r afael â’r her a datgarboneiddio gwresogi yn
Nhanygrisiau wedi cael eu ystyried dros y blynyddoedd. Bellach, mae cynlluniau cyffrous yn cael eu hystyried ar gyfer taclo’r broblem gyda’r bwriad o gynnal
astudiaeth dichonoldeb fis nesaf. 

Mae partneriaeth yn cynnwys Ynni Cymunedol Twrog, Y Dref Werdd, Cwmni Bro Ffestiniog, Arloesi Gwynedd Wledig, Cyngor Gwynedd (fel yr awdurdod
tai strategol), Landlordiaid Cymdeithasol a Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru wedi dod ynghyd i daclo'r broblem unwaith ac am byth. Y bwriad ydi
datblygu cynllun allai osod y ffordd i gynlluniau tebyg yng nghymunedau chwarelyddol y Gogledd megis Llanberis, Deiniolen, Nantlle a Bethesda a
chymunedau sydd oddi ar y rhwydwaith nwy drwy Gymru.

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

“Mae yna lawer o wahanol fathau o dlodi - economaidd, tanwydd, iechyd, addysg , tai, cymdeithasol a llawer mwy. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn effeithio arnom ni yma
yng Ngwynedd, ac oherwydd cymhlethdod tlodi mae’n gallu edrych fel problem rhy fawr i’w ddatrys. Ond rydan ni fel Cyngor yn benderfynol o daclo pob math o dlodi,
ac yn sicr ni fydd tlodi uchelgais yn ein stopio. Mae’r prosiect yma yn enghraifft o hynny, ac yn dangos yr hyn sy’n bosib pan rydan ni’n dod a’n talentau at ei gilydd ac yn
cydweithio.” 

Does dim llawer o enghreifftiau o rwydweithiau gwresogi yng Nghymru, ond mae nifer o ffactorau yn ardal Tanygrisiau yn golygu y gallai ôl-osod rhwydwaith
gwresogi ardal ym mherchnogaeth gymunedol neu leol fod yn opsiwn hyfyw. 

Mae’r Dref Werdd, Cwmni Bro Ffestiniog ac Ynni Cymunedol Twrog wedi arwain wrth sefydlu grwp llywio i drefnu astudiaeth dichonoldeb cychwynnol er
mwyn medru cymharu'r opsiwn yma efo atebion posib eraill ar gyfer dileu tlodi tanwydd a datgarboneiddio gwresogi yn Nhanygrisiau. Mae gwaith ar yr
astudiaeth wedi cychwyn ar ddechrau’r mis hwn.

Dywedodd Meilyr Tomos o’r Dref werdd:

“Mae ‘na ryw ddeuddeg mlynedd ers i mi ddod yma i weithio gynta’. Roedd criw cyntaf o arloeswyr y Dref Werdd wedi bod wrthi’n ddygn yn pwyso i gael cynllun fel hyn
ymhell cyn i mi landio. Nôl bryd hynny, y gobaith oedd cael cyflenwad nwy. Bellach, gyda’r newyddion yn ddyddiol yn trafod newid hinsawdd, gwyddom mai ateb tymor
byr os nad niweidiol fydda hynny.”

Y nod ydi y bydd yr astudiaeth yn adnabod cyfleon i weithio efo darparwyr ynni lleol megis Greaves Welsh Slate, Dŵr Cymru, Engie (First Hydro) a Scottish
Power, wrth darparu atebion cynaliadwy sy’n cyfarch anghenion ynni fforddiadwy trigolion lleol mewn modd effeithlon a dibynadwy.

Dywedodd Dafydd watts o ynni Cymunedol Twrog:
“Dan ni’n falch iawn gweld y bartneriaeth o gyrff o’r sector cyhoeddus a’r sector cymunedol sydd wedi dod at ei gilydd fel hyn i sicrhau ffyrdd i gymunedau’r
ardal yma medru defnyddio ac elwa mwy o’r holl gyfleon i gynhyrchu ynni adnewyddol yn lleol. Mae angen mwy o gynlluniau ynni glân ym mherchnogaeth
cymunedau’r ardal, ac mae angen iddi fod yn haws defnyddio mwy o’r ynni ‘dan ni’n cynhyrchu yma at anghenion lleol yn lle dim ond ei allforio trwy'r grid.”

Y weledigaeth ydi y bydd partneriaid yn cydweithio i:

● wneud y cyflenwad gwres yn nhanygrisiau yn ddi-garbon;
● bod newid i wresogi di-garbon yn hawdd i drigolion Tanygrisiau;
● cadw gymaint a phosib o’r budd yn lleol trwy berchnogaeth leol o’r isadeiledd gwresogi.

Y nod ydi mai megis dechrau ar y daith o gyd-weithio fydd hyn ac mae cynlluniau cyffrous eraill y gweill i ddatblygu prosiectau eraill ym maes tai, iaith a
gwaith wrth ddod a’r budd eithaf i’n cymunedau.

I wybod mwy cysylltwch gydag ynniTwrog@cwmnibro.cymru
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Mae DementiaGo, sef rhaglen gweithgaredd corfforol ar gyfer pobl sydd wedi'u heffeithio
gan ddementia, gan gynnwys y rhai sydd wedi cael diagnosis a’u gofalwyr, teulu a ffrindiau.
Mae'r rhaglen wedi’i sefydlu ers 2014, ond gyda dyfodiad COVID-19 roedd yn rhaid i
sesiynau wyneb yn wyneb ddod i ben, yn ogystal ac 13 o ddosbarthiadau ymarferion yn
rhedeg ledled Gwynedd gyda dros 150 o bobl yn cymryd rhan bob wythnos. 

Er mai ymarfer corff a gweithgaredd corfforol yw prif elfen y prosiect, mae'r
gwasanaeth wedi esblygu i fod yn fwy na dosbarthiadau ymarfer corff yn unig. Mae
cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau chwaraeon cymunedol, anturiaethau awyr
agored, dawnsfeydd a digwyddiadau arbennig. Mae'r tîm yn cyflwyno sesiynau
ymwybyddiaeth dementia yn y gymuned ac yn dod â phobl sydd wedi'u heffeithio gan
ddementia ynghyd i ddweud eu dweud ar sut i wella'r gwasanaeth. Er bod yr opsiynau
hyn wedi’u gohirio ar hyn o bryd, mae'r tîm wedi ymateb i'r pandemig gan gynnig
cefnogaeth barhaus i aelodau yn cynnwys gweithgareddau ar-lein.

Er mwyn cyfleu'r holl wahanol agweddau, dewisodd y tîm, mewn ymgynghoriad â'u
haelodau, enw newydd - Dementia Actif Gwynedd ynghyd â gwefan newydd i gyd-fynd. 

Ariannwyd y wefan trwy roddion gan deuluoedd er cof am anwyliaid.
Dywedodd Emma Quaeck, Rheolwr Dementia Actif Gwynedd: “Rydyn ni wir eisiau

i'r wefan fod yn safle sy'n hawdd ei ddefnyddio ac yn adnodd y gall pobl sydd wedi cael
diagnosis o ddementia a'u teuluoedd fynd i ddod o hyd nid yn unig i'r gweithgareddau
rydyn ni'n eu cynnal, ond hefyd eu rhoi mewn cyswllt â gwasanaethau a sefydliadau yng
Ngwynedd sydd yno i'w helpu a'u cefnogi.

“Mae'r wefan yn llawn delweddau cadarnhaol, hapus a lliwgar ac
rydyn ni'n mawr obeithio y bydd yn adnodd gwerthfawr i helpu pobl
i ymdopi a byw cystal â phosib â dementia. Rydyn ni'n hynod
ddiolchgar am yr holl roddion caredig rydym wedi’u derbyn ac yn
gobeithio ein bod ni wedi gwneud defnydd da ohonynt drwy greu
adnodd gwerthfawr yma yng Ngwynedd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor
Gwynedd ar gyfer Oedolion, Iechyd a Lles: “Mae'r wefan newydd hon
yn golygu y gallwn barhau i gynnig gwasanaethau i bobl sy'n byw gyda
dementia er gwaethaf y cyfyngiadau sydd ar waith ar hyn o bryd
oherwydd pandemig Covid-19.

“Mae'n ein galluogi i weithio gyda'r gwasanaeth iechyd i ddarparu
gofal arbenigol i bobl â chyflyrau fel dementia yn eu cymunedau, trwy
gynnig nid yn unig ymarfer corff a gweithgaredd corfforol, ond hefyd
adnoddau gwerthfawr i helpu pobl sy'n byw gyda dementia a'u
teuluoedd. ”

Gellir gweld y wefan newydd yma: 
https://www.dementiaactifgwynedd.cymru/

Mae Cyngor Gwynedd yn edrych i benodi nifer o brentisiaid newydd mewn amrywiaeth o feysydd dros y misoedd nesaf. Daw hyn wedi lansio Cynllun Prentisi-
aethau’r Cyngor yn 2019, gyda nifer o’r unigolion gafodd gyfle ar y pryd bellach wedi symud ymlaen i swyddi gyda’r Cyngor.

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y maes:

“Fel Cyngor, rydan ni eisiau sicrhau swyddi da i bobl Gwynedd ac fel un o gyflogwyr mwyaf y sir, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu gweithlu o safon i’r
dyfodol. Trwy’r cynllun prentisiaethau, rydan ni yn awyddus i gynnig profiad o weithio ochr yn ochr efo swyddogion arbenigol, yn ogystal a sicrhau hyfforddiant,
datblygu sgiliau a chymwysterau wrth weithio.”

“Mae hi mor wych gweld fod nifer o’r unigolion gafodd gyfle prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd wedi gallu datblygu a sicrhau swydd yn yr awdurdod. Does
dim dwywaith fod y cynllun prentisiaethau yn cynnig sylfaen wych i bobl ddatblygu gyrfa, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, wrth gwrs. Mae yna gyfleoedd
ar gael mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys yn y maes gofal oedolion, anableddau dysgu, gofal plant, peirianneg sifil, busnes a gweinyddiaeth a thechnoleg
gwybodaeth.”

Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth gyda’r Cyngor – mae cyfleoedd ar agor i unrhyw un sydd dros
16 oed, yn byw yng Nghymru ac heb fod mewn addysg lawn amser.

Mae prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd yn cynnig dechrau ar
lwybr gyrfa, trwy gynnig cyfle i ddysgu wrth weithio, magu profiad
proffesiynol yn ogystal â chymhwyster perthnasol a hyn oll drwy
gyfrwng y Gymraeg.

Ers 2019, mae Mared Wyn Owen wedi bod yn dilyn prentisiaeth
fel Prentis Maes Gofal Oedolion. Mae hi wedi cael budd sylweddol
o’r cynllun ac yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i fynd amdani. 

Meddai Mared: “Ydach chi’n meddwl gwneud prentisiaeth yn y
maes gofal oedolion? Ewch amdani, mae’n braf darfod pob shifft yn
gwybod bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod unigolyn.”

Mae Ceris Alaw Jones wedi bod yn brentis Peirianneg Sifil
(Priffyrdd a Bwrdeistrefol) gyda’r Cyngor: “Mae prentisiaeth yn
gyfle gwych i berson ifanc. Dwi wedi cael profiadau amrywiol iawn
ers cychwyn ar y cynllun ac wir wedi mwynhau. Mae’n grêt cael y
profiad, cymhwyster, ennill cyflog a chael cymorth fy nghydweithwyr i gyd ar unwaith.”  

Bydd manylion am yr holl brentisiaethau sydd ar gael gyda Chyngor Gwynedd dros yr wythnosau nesaf yn cael eu
cyhoeddi ar www.talentcyngorgwynedd.com, a bydd y cyfleoedd hefyd yn cael eu hyrwyddo ar gyfrifon
cymdeithasol y Cyngor.

Mared Wyn Owen, Prentis Maes Gofal Oedolion
LLuN: CyNGOR GWyNEDD

(llun wedi ei dynnu cyn COVID-19)   LLuN: DEMENTIA ACTIf GWyNEDD

Rhai o aelodau tîm Dementia Actif Gwynedd 

Gwefan newydd rhaglen Dementia Actif Gwynedd LLuN: DEMENTIA ACTIf GWyNEDD

Ceris Alaw Jones, Prentis Peirianneg Sifil
(Priffyrdd a Bwrdeistrefol)
LLuN: CyNGOR GWyNEDD

Cyfleoedd gwych i fod yn brentis gyda Chyngor Gwynedd

Gwefan Newydd Dementia Actif Gwynedd ...............
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Ar Raglen Aled Hughes ryw wythnos dda’n ôl,
gwahoddwyd y Prifardd Mererid Hopwood i
sgwrsio am ‘gofio.’ Er na fydda i’n dilyn ei
raglenni’n slafaidd, mae Radio Cymru ymlaen yn
y cefndir tra byddwn yn cael ein brecwast, a
phan fydd ambell sgwrs ddifyr ar droed, fe
fydda i’n moeli fy nghlustiau. Gwyddom fod Al
Hughes yn mwynhau cael her, a thros y
blynyddoedd, mae wedi ymgymryd ag ambell
dasg heriol dros ben. Ond y dasg a osodwyd
iddo gan Mererid y bore arbennig hwnnw oedd
ceisio ei gael i ddysgu englyn mewn byr amser
… a cheisio ei gofio ymhen rhyw awr wedyn. 

Does dim dwywaith nad ydy’r gynghanedd yn
gallu bod o gymorth i un sy’n ceisio dysgu ar y
cof. 

Yr englyn a gyflwynwyd oedd un gan y
diweddar Gerallt Lloyd Owen i’r ‘Pry Copyn.’ Er
mod i wedi ei glywed rywdro, fedrwn i ddim
dweud ei fod ar fy nghof, felly, dyma roi cynnig
ar ymuno’n yr her. Mae nifer o ddyddiau wedi
mynd heibio bellach, felly, af ati i geisio ei
ddwyn i gof unwaith yn rhagor ar gyfer ei
gofnodi yma:

Ei we mor fain â’r awel, - ond er hyn
Mae ei draed yn ddiogel,
A’i gampau ar furiau fel
‘Tenzing’ ar reffyn tinsel.

Disgrifiad penigamp o’r creadur wythgoes gan y
meistr ei hun. Da yntê ydy’r gymhariaeth
rhyngddo â’r gŵr o Tibet, Sherpa Tenzing
Norgay, a gynorthwyodd Edmund Hillary o
Seland Newydd i goncro Mynydd Everest ar 29
Mai 1953.

Wrth ystyried y gair ‘cofio,’ rhaid i mi ddiolch
am un peth y bu i mi ei etifeddu, sef, ‘cof da.’
Lawer gwaith y clywais fod fy hen daid o ochr
Mam, Richard Owen [1842-1909], yn meddu
ar gof aruthrol. Felly hefyd frawd hyna’ Mam, y
Parch. Aneurin Owen-Edwards [1905-90]. Mae
nhw’n deud mod innau’n ‘gyw o frîd!’

Rydw i’n dda iawn am gofio dyddiadau
penblwyddi. Ond, yn anffodus, ym marn
Alwena’r wraig, ddim yn un da am wneud llawer
ynglŷn â nhw! Gan fy mod bellach ar y
Facebook bondigrybwyll, fydda i’n ceisio anfon
cyfarchion at fy nghyfeillion ar hwnnw.

Dros y blynyddoedd, rydw i wedi dysgu rhai
cannoedd o blant yn Ysgolion Dyffryn
Ardudwy, Y Ganllwyd, Bro Cynfal, ac i raddau
llai, am nad oedd gen i ofal dosbarth, yng
Nghefn Coch, Penrhyndeudraeth. A wir i chi, fe
fydda i’n cofio ribi-di-rês o ddyddiadau
penblwydd. 

Rhod y Rhigymwr
Iwan Morgan • MawrTH 2021

Fel sawl un gafodd ei fagu ym mhumdegau a
dechrau chwedegau’r ganrif ddwytha, ‘mynd i’r
capel oedd fy mraint,’ chwedl Dafydd Iwan. Un
adran o hen Lyfr Emynau’r Methodistiaid
Calfinaidd y bu i mi astudio llawer arno oedd yr
un a rois fanylion dyddiadau geni a marw
emynwyr. Felly hefyd, rifau’r emynau eu
hunain. Does ond un person arall y gwn i
amdano a ‘wirionodd yr un fath,’ ac a gymerodd
at y fath ddiddordeb, a hwnnw ydy fy nghyfaill
John Bryn Williams, Cricieth. Dros y
blynyddoedd, cawsom lawer o hwyl mewn
gwestai ar hyd a lled y wlad yma, Iwerddon a
rhannau eraill o Ewrop yn ceisio adrodd
llinellau cyntaf emynau’r ‘hen lyfr Methodus’
oedd yn cyfateb i rif yr ystafelloedd y byddem
yn lletya ynddyn nhw. 

Pan oedden ni’n aros yng Ngwesty’r Imperial,
Galway tua chanol y nawdegau, yn fuan wedi
inni dderbyn allweddi i’n hystafelloedd, cafwyd
deialog debyg i hon:

‘Pam, o pam, bechadur cyndyn,’ meddai Bryn.

‘303,’ meddwn innau, cyn ychwanegu,

‘Golchwyd Magdalen yn ddisglair,
A Manasse ddu yn wyn ..’

A dyma Bryn yn nodi,

‘O! pum drws i fyny, 308! William Morris -
[Gwilym Ddu o fôn] … 1707-1763.’

‘Cywir. Da iawn, Bryn,’ meddwn. ‘fe
gyhoeddwyd y pennill ym 1760 - dair blynedd cyn
ei farw,.

A dyma un arall o’r criw yn crybwyll,

‘Drws nesa wedyn rydan ni’n tri - Rhif 309!’

A dyma ni’n dau yn adrodd mewn deuawd:

‘A oes gobaith am achubiaeth?
Oes maddeuant am bob bai?’

‘Arglwydd mawr!’ meddai’r cyfaill mewn
syndod, cyn i un ohonom nodi … ‘Thomas
Jones, Dinbych (1756-1820).’

Fel dwedodd W. J. Griffith am un o’r
cymeriadau yn ‘Storïau’r Henllys fawr’ … ‘a’i
wybodaeth oedd wasgaredig a di-fudd!’ Mae’n
bosib iawn fod hynny’n wir am Bryn a minnau!

Ym marn ein gwragedd, dipyn o ‘useless
information,’ ydy’n gwybodaeth. Gwn y
byddai’n well o lawer gan Alwena pe bawn yn
gwybod sawl rholyn o bapur wal sydd ei angen i

bapuro’r stafell ‘molchi! 
Cofiaf yn iawn yr englynion cyntaf a ddysgais
pan oeddwn ryw 8 neu 9 oed, a does dim
dwywaith i’r rheiny gyfrannu at fy niddordeb
mewn mydr ac odl a chynghanedd … englyn
Dewi Wyn o Eifion i Bont Menai, ‘Blodau’r
Grug’ [Eifion Wyn] a ‘Beddargraff Hen Botsiar’
[Gwilym Deudraeth]. Mae’n rhaid eu bod
mewn rhyw werslyfr a ddigwyddai fod yn y tŷ.

Mam oedd yn gyfrifol am ddysgu fy chwaer a
minnau i ganu. Ond wrth fy helpu i baratoi at
arholiadau ysgrythurol y Gymanfa Ysgolion a’r
rhai Sirol, chwaraeai nhad ei ran. Un emyn y
cofiaf iddo fy annog i’w ddysgu pan oeddwn tua
10 oed oedd un o rai Pantycelyn … [Rhif 554]
… ‘Boed fy nghalon iti’n demel, boed fy ysbryd
iti’n nyth’ … y pedwar pennill, ac rydw i’n eu
cofio heddiw!

Ymhen blynyddoedd, pan oeddwn yn fyfyriwr,
un o’r cwpledi a roddais ar fy nghof oedd un
enwog T. Gwynn Jones:

A feddo cof a fydd caeth,
Cyfaredd cof yw hiraeth.

Cefnogwr ffyddlon i gystadlaethau’r golofn dros
y blynyddoedd dwytha ydy Cliff Jones o’r
Bontnewydd. Cyfarfu Cliff a’r teulu â
phrofedigaeth yn ddiweddar. Collodd ei briod
annwyl, Iona, oedd yn berthynas i Merêd. Coffa
da am gael ei chwmpeini hwyliog ar fws yr
Orsedd adeg Prifwyl Bae Caerdydd yn 2018.
Derbyniwch ein cydymdeimlad llwyraf, Cliff. 

Gosodais dasg yn rhifyn digidol Chwefror, ac
mewn llythyr hynod ddifyr arall a dderbyniais
gan Gwenllian Thomas, Yr Wyddgrug, cefais y
pedwar limrig ardderchog yma. 

Dyma’r ddwy linell a osodwyd … mwynhewch
gynigion Gwenllian:

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

Â’r misoedd mor hir,
Mae’n amlwg a chlir
fod hwn yn ein tir i’n difrodi.

Rhaid aros tan glo,
Am gyfnod, tros dro –
Cyn mentro’n rhyddhau o’n cadwyni.

Dim coflaid rhwng dau,
Gwell yw ymbellhau,
A’n gwalltiau i gyd isio’u torri.

Rhaid golchi’r ddwy law
A phawb gadw draw,
A mwgwd rhag trawiad i’m trochi.

Dwn i ddim pryd y bydd y papur yn dychwelyd
i’w drefn arferol, felly, wna i ddim gosod tasg y
mis yma.
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Atgofion am Chwarel llechwedd yn 1960au

Cofiaf am un tro arall yn yr eira a'r rhew, wrth helpu Emrys, fy mos, i drwsio un
o'r peipiau awyr a fyddai ar fath o drestl ar Bonc Rhif 6, a chan bod cryn dipyn
o waith arni hi, bum yn sefyll mewn dŵr rhewllyd am sbelan. Erbyn inni orffen
atgyweirio'r beipen roeddwn wedi fferru ac erbyn y noson honno roeddwn
mewn loes a'r ddwy ochr uwchlaw'r ddwy glun imi yn boenus iawn. Mynd i'm
gwely a photeli dŵr poeth i geisio lleddfu'r boen ond nid oeddwn dim gwell
erbyn y bore drannoeth. Roeddwn yn dal mewn gwayw, ac o ganlyniad, galwyd
ar y doctor i ddod i'm gweld , ac ar ôl cael fy archwilio ganddo, deall fy mod wedi
cael oerfel ar fy arennau. Gorfod aros adre o'm gwaith oedd fy hanes, wedyn, a
hawlio yswiriant, ond y dyddiau hynny, nid oeddech yn cael eich cyfrifo am y
tridiau cyntaf. Felly, gorfod byw yn gynnil am yr wythnos a hanner y bum adref.
Mor wahanol yw pethau y dyddiau hyn, ynte?

Ar adegau, byddai'n ofynnol i'r ffitars wneud rhyw joban yn rhannau tanddaearol
y chwarel a bum gydag Emrys sawl tro i lawr yn 'ystafell y pympiau' yng ngwaelod
Inclên Sinc Mynydd. Pa fodd bynnag, roeddwn yn digwydd bod wrth Bonc yr
Offis un prynhawn a daeth galwad imi fynd i lawr i'r pympiau i gynorthwyo Robin
George Griffiths (Gof) a weithiai yno y diwrnod hwnnw a phan oeddwn am ei
throedio i fyny i fynd yno y ffordd yr oeddwn wedi arfer, dyma Bleddyn Williams
(Conglog) y Stiwart yn dweud wrthyf, "Pam a wnei di ddilyn ffos yr 'A' i fynd yno
? ", - (sef y ffos a gludai'r dwr o'r pympiau i'r afon yng ngodre'r domen ger Pant yr
Afon). Dyma finnau yn ei ateb, "Dwi ddim di bod ffor' na o'r blaen". 

"Y mae hi'n ddigon hawdd wsti, dim ond cerdded hyd y lefel efo ochr y ffos sy'n
rhaid iti ", meddai. "Iawn" , meddwn innau, ac ar ôl cael benthyg lamp, dyma ei
throedio hi wedyn i berfeddion y ddaear gyda'r lamp yn un llaw a'r stilson yn y
llaw arall. Wedi mynd am tua chwarter awr hyd ochr y ffos dyma ddod ar draws
'cwymp', h.y. roedd rhan o'r graig wedi dod i lawr yn un swp i ganol y lefel. Gan
imi feddwl mai digwyddiad diweddar oedd y rhwb (sef y cwymp) dyma'r galon
yn dechrau curo yn gyflymach, ac ychydig o banig yn dod trostof, ac fel yr oeddwn am ei heglu hi yn fy ôl y ffordd y deuais, dyma sylwi bod twll
cul ar ben y cwymp ac ôl traed ar rannau ohono. Mentrais ychydig iddo a gwelwn ei bod yn glir y tu draw iddo, a mwy na hynny, gallwn glywed
sŵn y pympiau yn y pellter. Brasgamais wedyn nes cyrraedd y lle ac ar ôl gwneud y joban, penderfynais mai mynd i fyny yn ôl hyd Inclên Sinc
Mynydd oedd orau, er bod honno yn un faith. Dyna'r unig dro imi gerdded ar hyd Lefel yr 'A' i'r pympiau a gwell oedd gennyf fynd yno y ffordd yr
oeddwn wedi arfer a gwneud. 

Emrys Williams, Trydanwr a ffitar Chwarel Llechwedd

Ponc yr Offis ac Injan Isaf Chwarel Llechwedd
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Bydd gofyn i gartrefi ar draws Gwynedd gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 y
gwanwyn hwn.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol
yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir i ni o'r holl bobl a chartrefi
yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi cael ei gynnal bob 10 mlynedd ers 1801, ac eithrio
1941.

Mae deall anghenion y genedl yn helpu pawb, o'r llywodraeth ganolog i
sefydliadau fel cynghorau ac awdurdodau iechyd, i gynllunio ac ariannu
gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru a Lloegr. Mae canlyniadau'r cyfrifiad yn
llywio ble y caiff biliynau o bunnoedd o gyllid cyhoeddus ei wario ar wasanaethau
fel trafnidiaeth, addysg ac iechyd – ar lwybrau beicio, ysgolion a deintyddfeydd –
neu, yn achos Gwynedd, yn ariannu gwasanaethau er mwyn ymgysylltu â'r cyhoedd.

Mae Celfyddydau Cymunedol Gwynedd wedi defnyddio data o gyfrifiadau
blaenorol er mwyn helpu i nodi ardaloedd yng Ngwynedd sy'n debygol o gael cyfran
uchel o bobl unig ar gyfer y prosiectau Atgofion ar Gân a sgwrs a Chân.

Mae cymunedau Bethesda, Tremadog, Pwllheli, Deiniolen, Gellilydan,
Trawsfynydd a'r Bala wedi cael budd o ddigwyddiadau amrywiol gan gynnwys, er
enghraifft, plant ysgol yn ymweld â chartrefi gofal i ddiddanu'r preswylwyr,
cyfarfodydd grŵp rheolaidd yn y gymuned i sgwrsio a chanu, gan eu helpu i deimlo'n
llai unig ac yn rhan o'u cymuned.

Cyfrifiad 2021 fydd yr un cyntaf i gael ei gynnal ar lein yn bennaf. Bydd cartrefi
yn cael llythyr â chod mynediad unigryw a fydd yn eu galluogi i lenwi'r holiadur ar
eu cyfrifiaduron, eu ffonau neu eu llechi.

”Mae'r cyfrifiad yn cynnig ciplun unigryw o'n cymunedau,” meddai Iain Bell, y dirprwy
ystadegydd gwladol yn Swyddfa Ystadegau Gwladol. “Mae o fudd i bawb. yn seiliedig
ar y wybodaeth y byddwch chi'n ei rhoi, bydd yn sicrhau bod miliynau o bunnoedd yn cael
eu buddsoddi mewn gwasanaethau brys, gofal iechyd meddwl, lleoedd mewn ysgolion,
gwelyau mewn ysbytai, tai, ffyrdd, gwasanaethau meddygfeydd a gwasanaethau
deintyddol.

“Ni ddylai neb golli'r cyfle. Gall pawb gwblhau'r cyfrifiad ar lein gyda chyfleuster chwilio-
wrth-deipio newydd a bydd ffurflenni papur ar gael i'r rhai fydd eu hangen.”

Bydd Diwrnod y Cyfrifiad ar 21 Mawrth, ond bydd cartrefi yn cael llythyrau â chodau
ar-lein yn fuan yn esbonio sut y gallant gymryd rhan. Bydd y cyfrifiad yn cynnwys
cwestiynau am eich rhyw, eich oedran, eich gwaith, eich iechyd, eich addysg, maint
eich cartref a'ch ethnigrwydd. Ac, am y tro cyntaf, bydd cwestiwn yn gofyn i bobl a
ydynt wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, yn ogystal â chwestiynau gwirfoddol
i'r rhai sy'n 16 oed a throsodd am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd.

Yng Nghymru, bydd cwestiwn penodol i gartrefi am eu sgiliau Cymraeg hefyd. A
gall y rhai sy'n dymuno cwblhau'r cyfrifiad yn Gymraeg wneud hynny ar lein ac ar
bapur. Mae botymau "Cymraeg" ac "English" er mwyn gallu newid rhwng yr
ieithoedd ar unrhyw adeg ar lein, ac ar bapur gallwch chi ddefnyddio'r Gymraeg a'r
Saesneg ar yr un ffurflen.

Bydd y canlyniadau ar gael o fewn 12 mis, ond caiff cofnodion personol eu cadw'n
ddiogel am 100 mlynedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor am sut i ateb y cwestiynau www.cyfrifiad.gov.uk

Elusen Freeman Evans
Derbyniodd pob cartref yn ardal Cyngor Tref
Ffestiniog dalebau y llynedd i'w gwario yn rhai o'r
siopau bwyd a'r ddwy fferyllfa leol. Bwriad Elusen
Freeman Evans oedd cefnogi pobl a busnesau Stiniog
mewn cyfnod anodd, a gwariwyd cyfanswm o £33,400
yn y broses.

Yn ôl eu trefn arferol, mae'r elusen rwan yn derbyn
ceisiadau am gymorth ariannol gan drigolion sydd
wedi byw yn yr ardal am o leiaf pum mlynedd yn ystod
mis Mawrth.

Yn unol ag ewyllys Robert Freeman Evans, ystyrir
ceisiadau gan rai sy'n byw mewn amgylchiadau anodd
e.e. anabledd, hir waeledd, henoed anghenus a’r tlodion.

Erbyn hyn hefyd, mae cymdeithasau a chlybiau
lleol sy’n cyfrannu at lesiant cymuned Ffestiniog ac at
amcanion yr ewyllys yn medru gwneud cais.

Mae'r amodau llawn ar y ffurflenni cais, sydd ar
gael trwy yrru e-bost at 
swyddfa@elusenfreemanevans.cymru neu trwy
lythyr i Elusen Freeman Evans, Blwch Post 73,
Blaenau Ffestiniog, LL41 9AL.
Os hoffech wybod ychydig o hanes y gŵr a adawodd
arian i sefydlu'r elusen er budd pobol Stiniog, ewch i
wefan Llafar Bro - http://llafar-bro.blogspot.com/
2020/07/freeman-evans.html

Un o’r sefydliadau lleol gafodd nawdd gan yr elusen
oedd Y Ganolfan. Dyma ychydig o’r hanes:
Roedd y Ganolfan Gymunedol yma ym Mlaenau
Ffestiniog yn edrych wedi blino ac yn dioddef o
flynyddoedd o esgeulustod. Felly penderfynodd y
Pwyllgor (yn cynnwys dim ond 6 aelod) ddefnyddio'r
cyfnodau clo i weithio ar yr adeilad.  Mae'r holl waith
wedi'i wneud wrth gadw at y rheoliadau cyfyngiadau
llym gydag aelodau'r Pwyllgor a'r Gofalwr yn gweithio
ar yr adeilad pan fo'n bosibl o fewn rheolau COVID-
19. Mae'r holl lafur wedi'i wneud yn wirfoddol gan
aelodau'r Pwyllgor sydd wedi ein galluogi i wneud
cymaint o waith.

Erbyn hyn mae'r prif doiledau wedi'u hadnewyddu
gyda phaneli wal newydd, lloriau a dodrefn stafell
ymolchi newydd - gwnaed hyn yn bosibl drwy'r
grantiau hael a dderbyniwyd gan Elusen Freeman
Evans a chwmni First Hydro. Mae'r brif neuadd wedi'i
phlastro, ei phaentio ac mae'r llawr gwreiddiol wedi'i
lanhau gan roi golwg hollol wahanol i'r ystafell. Mae
ystafelloedd a choridorau eraill hefyd wedi'u haddurno
a lloriau newydd wedi'u gosod.

Mae'r gwaith yn dal i fynd ymlaen yn yr adeilad a'r
gobaith yw y bydd y gwaith ar yr adeilad gwych hwn
wedi'i ddarfod a dodrefn newydd wedi'u gosod o fewn
wythnosau. Mae’r gwaith ar y Ganolfan yn barod wedi
dangos ffrwyth gyda’r Bwrdd Iechyd yn bwriadu ei
ddefnyddio fel canolfan brechiadau ychwanegol yn
ystod yr wythnosau nesaf.

I gyd-fynd â'r olwg newydd mae'r Pwyllgor wedi
newid enw'r Ganolfan Gymunedol i Ganolfan
Gymdeithasol Bro Ffestiniog. Yn anffodus roedd enw
swyddogol y Ganolfan yn ffestiniog Community
Association a theimlwyd bod yr enw newydd yn
adlewyrchu treftadaeth ac iaith yr ardal yn well.

Mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at groesawu
grwpiau a sefydliadau hen a newydd i ddefnyddio'r
adeilad yn rheolaidd.  Cofiwch mai ni trigolion yr ardal
sydd berchen ar yr adeilad yma gan gynnwys
perchnogaeth o’r Ganolfan Hamdden sydd wedi ei
brydlesu i Ysgol y Moelwyn ac mae’n haeddu ei barchu
a’i ddefnyddio.

Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021
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Y Parchedig David John (Bismark) Davies
David John oedd y plentyn hynaf o un ar ddeg i John Davies (1819-1898) ac
Ellinor Morris (1820-1898). Ganwyd yn Chwefror 1840, yn Llanuwchllyn,
Meirionydd a threuliodd ei flynyddoedd cynnar yn gweini ar y ffermydd, cyn
mynd ymlaen i weithio yn Chwareli Ffestiniog - tra’n gweithio yno, fe gafodd
ddamwain a’i gadwodd yn yr ysbyty am rai misoedd. Ymaelododd gyda’r
Annibynwyr yn Bethania, Manod a Rhiwbryfdir ar ôl hynny. Meddyliodd y
buasai’n trio’i lwc ym Mhatagonia, ond pan gyrhaeddodd Lerpwl a gweld y
cwmni o ymfudwyr yno, fe benderfynodd aros yno. Cafodd waith gyda chwmni
masnachol David Jones, Red Cross Street.

Yno, yn Lerpwl, cyfarfu a’i ddarpar briod, sef Ann, merch hynaf William Jones
(1788-1866) a Mary Williams (m.1860), o Utica, Gellilydan, Maentwrog. Roedd
William Jones yn ŵyr i Lowri Williams, Pandyddwyryd, Maentwrog – y wraig
aberthodd gymaint dros grefydd, yng nghyfnod bore oes y Methodistiaid. Yn
1824, pan oed tua 36 mlwydd oed, ymfudodd William Jones i’r America.
Ymsefydlodd yn Utica, Sir Oneida, Efrog Newydd, ymhen naw wythnos ar ôl
gadael Cymru. Arhosodd yn America am tua pedair blynedd a chasglodd
gyfoeth. Daeth yn ei ôl adref a chafodd y fraint o gychwyn yr achos yn Utica (A),
Maentwrog. Bu farw ar Mehefin 16, 1866 a’i gladdu yn mynwent Capel Utica.
Merch rinweddol oedd Mary Williams, priod William Jones, a mam Ann.
Dygwyd Ann i fyny yn nhawelwch y wlad, carai y mynyddoedd o’i hamgylch ac
ymhyfrydai ymhopeth prydferth, adwaenai yr adar, a chân bob un ohonynt.

Pan oedd Ann yn ddim ond 16 oed, bu farw ei mam, ac arni hi wedyn y
disgynnodd gofalon y cartref. Collodd ei thad drachefn ymhen chwe mlynedd.
Pan yn 24 oed, priododd â David John Davies o Lanuwchllyn ar Orffennaf 9,
1868 yng Nghapel Tabernacl (A), Netherfield Road, Lerpwl. Gweinyddwyd
gan y Parchedig John Thomas, D.D. Ar ôl deng mis yn Maentwrog, buont mewn
masnach maelfa yn Llanuwchllyn am dymor byr. Collodd D.J. Davies swm
mawr o arian yno oherwydd y gyfundrefn credyd. Yn 1874, mentrodd agor
maelfa yn 106 Ffordd Llundain, Lerpwl – ond digwyddodd yr union beth
drachefn. Erbyn y flwyddyn 1881, penderfynodd ymfudo i’r America ac yn y
cyfamser, aeth ei briod, Ann i fyw at ei chwaer, Margaret Jones, ‘Myfanwy
Meirion’, cenhades oedd yn byw yn Llundain.

Album Newydd Twmffat
Ddiwedd mis Chwefror, cafodd Oes Pys, albym newydd Twmffat, y supergrŵp o ardal Stiniog ei
ryddhau ar label Recordiau SBENSH ac ar yr un noson cafwyd parti gwrando drwy ryfeddod
technoleg fodern a’i ddarlledu ar dudalen Facebook y grŵp. Twmffat yw casgliad o gyn aelodau
bandiau megis Anweledig ac Estella o dan arweinyddiaeth yr enigma (fel y galwyd ef mewn
erthygl ddiweddar), Ceri Cunnington. 

Dyma’r 3ydd albym i’r band ei ryddhau wedi Myfyrdodau Pen Wŷ (2009) a Dydi Fama’n
Madda i Neb (2012) a’r deunydd llawn cyntaf iddynt ryddhau ers yr EP, Tangnefedd yn 2014.
Fe recordiwyd yn Stiwdio Cefn Cyffin, Llanfrothen, sef stiwdio drymiwr y band a’r cyn aelod o
Maffia Mr Huws, Gwyn Jones. Y bwriad gwreiddiol nôl yn Hydref 2019 oedd i greu “casgliad o
ganeuon pop llon hapus i ddathlu cyrraedd canol oed” - ond, gyda Brexit a’r pandemig yn
codi ei ben yn y cyfamser a chyflwyno’r ‘normal newydd’ i’n bywydau, daeth terfyn ar y syniad

yma a rhaid oedd dychwelyd i’r fformiwla llwyddiannus o’r albyms blaenorol. Ceir yma yn lle “13 o ganeuon amrwd
ac onest i gofnodi’r cyfnod gwallgof yma”, ac yn ôl rheolwr Recordiau SBENSH, Gai Toms, dyma’r albym gorau y mae’r band wedi
ei ryddhau ac mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn cytuno’n llwyr efo fo. 

Cyn rhyddhau’r albwm, daeth cyngor gan Ceri ynglŷn â sut i wir fwynhau’r casgliad
yma: “Gwrandewch ar ‘Oes Pys’ drwyddi draw efo headffons, mewn stafell dywyll, a
chan o Special Brew” – ac felly, dyna’n rhannol wnes i, gan anelu am stafell dywyll a
rhoi’r headffons ymlaen i fwynhau’r daith o’r Lockdown Rockdown i daith Am Dro Yn
Y Coed ar Ddiwrnod Braf-ish. Mae’n deg dweud fod y canllawiau yma wedi
ychwanegu mwynhad ychwanegol i’r daith gerddorol yma, ond dwi’n eitha sicr y
byddai’n swnio gystal yn dod allan o seinydd yn y gegin, ystafell fyw neu’r ardd! 

Mae’r ardal hon yn cael ei adnabod fel un sy’n llawn beirdd a llenorion a dwi’n
grediniol y dylid ychwanegu enw Ceri Cunnington i’r rhestr hon, gan ei fod o wir
yn meddu ar ddawn geiriol arbennig sydd wedi creu sawl clasur dros y
blynyddoedd - ceir traciau fel Byd Mawr Sgwâr a Cae Chwara sydd yn ein cludo
ni nôl i’r dyddiau da ble roedd Anweledig yn ei hanterth. 

Efo sefyllfa’r byd fel mae hi ar hyn o bryd, byddwn i’n argymell i chi
ddefnyddio’r platfformau ffrydio i wrando ar y gampwaith hon – ond, 
unwaith y bydd y siopau yn cael ail-agor, mynnwch gopi o Oes Pys! RhM

Wedi treulio peth amser yn yr Unol Daliaethau yn gweithio yn y fan a’r fan
mewn siopau dillad, dychwelodd D.J. Davies yn ei ôl i Gymru, i ymweld a’i deulu
a’i berthnasau. Aeth Ann, ei wraig yn ôl gydag ef i’r America wedi hynny a
gwnaethant eu cartref yn Chicago, Illinois, a bu’r ddau yn ddefnyddiol iawn
gyda chrefydd. Am dair blynedd ar hugain, cafodd D.J. swydd fel gwerthwr dillad
i gwmni Woolf, ar Stryd Madison a Halstead yn Chicago.

Yn fuan ar ôl iddynt sefydlu yn Chicago, anogwyd D.J. Davies gan aelodau
a swyddogion Sardis (A), Chicago a hefyd ar yr un pryd gan ei weinidog, Y
Parchedig Griffith Griffiths (1824-1899), gynt o Gae Clyd, Manod, i ddechrau
pregethu. Fe ordeiniwyd ef yn weinidog ar Gapel Cymraeg Joliet, ger Chicago.
Gwasanaethai chwe diwrnod yr wythnos yn y fasnachdy, ac yn y capel bob dydd
Sul. Bu’n weinidog ffyddlon am un mlynedd ar bymtheg, gydag Ann yn gymorth
mawr iddo yn ei waith gweinidogaethol. Ymwelai Ann yn gyson ac aelodau’r
capel, a cymerai ofal o’r cyfarfodydd wythnosol. Llafuriodd Ann yn egnïol ymysg
Tsieinead Chicago a gallai siarad yn rhwydd gyda nhw yn ei iaith nhw ar ôl
astudio lawer, a meddai ar allu mawr yn y cyfeiriad hwnnw,

Roedd D.J. Davies yn ohebydd galluog a chyson i’r wasg Gymraeg. Yn 1905,
cyhoeddodd lyfryn Saesneg, ‘Sermonets’, sef pregethau byr a thrawiadol i bobl
ifanc. Roedd brawd iddo, John Davies (Bardd Glas), yn bregethwr cynorthwyol
yn Llanuwchllyn. Yn dilyn ychydig ddyddiau o waeledd, bu farw D.J. Davies
(Bismark) yn gynnar ar fore Sul, Rhagfyr 4, 1910 a chynhaliwyd gwasanaeth
coffa yn Hebron (Presb. Cymraeg), Chicago ar y dydd Llun canlynol gyda
deuddeg o wahanol genhedloedd yn bresennol. Claddwyd ef yn Mynwent
Oakwood, Joliet, Illinois. 

Dychwelodd Ann Davies, yn ôl i’r wlad hon ar ôl marwolaeth ei phriod , bu
am dair blynedd yn Llundain ac yna yn Lerpwl, ble gymerodd hi ddiddordeb
mawr yn y Tsieinead yn y ddwy ddinas. Yr oedd ei sêl dirwestol yn angerddol.
Ymhyfrydai wrth feddwl am y fraint a gafodd o uno â Merched America “to fight
the saloons” fel y dywedai, a llawenhâi pan ddaeth Gwaharddiad yn ffaith yn
America. Gwanhaodd ei hiechyd yn raddol a bu farw ar Nos Iau, Ebrill 23, 1925.
Cafwyd cyfarfod diolchgarwch ar y nos Sul ganlynol yn ei chartref pryd y daeth
llu o’i chyfeillion ynghyd gyda llawer o Tsieinead yn eu mysg. Rhoddwyd ei
gweddillion i orffwys ym Mynwent Utica, Gellilydan.

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

Ceri ‘Yr Enigma’ Cunnigton



Annwyl drigolion Bro Ffestiniog,

Yn yr erthygl hwn, hoffwn gynnig esboniad clir pam na fydd Rheilffyrdd Ffestiniog
ag Eryri yn rhedeg gwasanaethau i Blaenau Ffestiniog y Gwanwyn hwn, o ganlyniad
i gyfyngiadau Coronafeirws.

Er fy mod yn siŵr y bydd hyn yn siom i lawer o drigolion Blaenau Ffestiniog, hoffwn
ei wneud yn glir nad yw'n benderfyniad hawdd. Mae cysylltiad y Rheilffordd â
Blaenau Ffestiniog yn mynd yn ôl i’r 1830au ac mae’r dref wedi chwarae rhan canolog
yn ein hanes. Ers i ni gau yn ôl ym mis Hydref, rydym wedi bod yn brysur yn asesu
nifer o gynigion a chynlluniau ynghylch ailagor ein Rheilffordd, yn unol â
Rheoliadau Llywodraeth Cymru. 

Ein prif amcan yw cael y cynlluniau hyn yn eu lle fel ein bod yn barod i ailagor mewn
modd diogel ac effeithlon pan dderbyniwn y golau gwyrdd gan y Llywodraeth. Bydd
y cynlluniau hyn yn gweithredu ar system haenog, lle byddem yn cyflwyno
gwasanaeth sylfaenol i ddechrau, yn debyg i'r hyn a weithredwyd llynedd. Os yw
hyn yn llwyddiannus ynghyd a gostyngiad pellach yn y cyfyngiadau, mi wnawn ni
gyflwyno gwasanaethau pellach a chroesawu fwy o deithwyr i'r Rheilffordd.

Bydd ein gwasanaeth ailagor cychwynnol yn debyg i’n gwasanaeth ‘Trenau
Treftadaeth', a weithredwyd rhwng Porthmadog a Than-y-Bwlch, y llynedd. Trwy
redeg trenau i Dan-y-Bwlch, roedd teithwyr yn cael eu gwahanu mewn cerbydau
unigol ar gyfer y siwrne cyfan ac yn hollbwysig treuliwyd 1 awr yng Ngorsaf
ddiarffordd Tan-y-Bwlch, a oedd yn cynnig digon o gyfle i gadw pellter
cymdeithasol.

Derbyniodd y gwasanaeth hwn adborth ffafriol iawn a chasglwyd 876 o ymatebion
arolwg gan deithwyr. Yn ystod eu hamser yng Ngorsaf Tan-y-Bwlch, dangosodd
canlyniadau’r arolwg fod 97% o deithwyr yn teimlo naill ai’n ‘Ddiogel Iawn’ neu’n
‘Ddiogel’. Roedd yr adborth hwn yn hynod o ffafriol a chredwn mai ailagor mewn
modd tebyg yw'r penderfyniad mwyaf diogel a synhwyrol yn ystod yr amseroedd
ansicr hyn. Dyma'r prif resymau pam y byddwn yn ailgychwyn ein gwasanaethau
eleni drwy weithredu trenau rhwng Porthmadog a Than-Y-Bwlch yn unig.

O fewn ein cynllun haenog, byddwn yn ceisio ychwanegu gwasanaethau
pellach i orsaf Dduallt ar hyd Rheilffordd Ffestiniog, tra hefyd yn
cyflwyno gwasanaethau ar hyd Rheilffordd Eryri wrth i Lywodraeth
Cymru leihau y cyfyngiadau. Unwaith rydym wedi ailgyflwyno y
gwasanaethau cychwynnol hyn, gobeithiwn y gallwn unwaith eto
ddechrau rhedeg gwasanaethau i Blaenau Ffestiniog.

Rydym yn hollol ymwybodol o’r bartneriaeth bwysig rhyngom ni a
chymuned Blaenau Ffestiniog a'r cysylltiadau agos yr ydym yn eu
rhannu o fewn y diwydiant twristiaeth a'r nifer fawr o staff a
gwirfoddolwyr o'r ardal sy'n rhan o deulu y Rheilffordd. Yn ystod
misoedd prysur yr flwyddyn, mae nifer fawr o ymwelwyr yn awyddus i
ymweld â Blaenau Ffestiniog ac mae hyn yn hynod o fuddiol i'n cwmni.
Yn yr un modd, rydym yn gwerthfawrogi bod y teithwyr hyn yn
cynhyrchu cyllid pwysig i gwmnïau lleol Blaenau Ffestiniog. Mae'r
cysylltiadau agos hyn wedi bod yn rhan hanfodol o’r bartneriaeth
lwyddiannus rydym yn eu rhannu â'ch tref.

Rydym hefyd yn gwerthfawrogi'r nifer fawr o staff a gwirfoddolwyr sy'n
lleol i ardal Blaenau Ffestiniog. Maent yn aelodau hynod o bwysig o
fewn teulu’r Rheilffordd. Gwelir hyn yn eu hymdrechion tra’n
goruchwylio Gorsaf Blaenau Ffestiniog a chynnal a chadw ei glendid a'i
chyflwyniad. Gwerthfawrogir yr ymarferion gwirfoddol hyn yn fawr a
hoffem ddefnyddio’r cyfle hwn i ddiolch i bawb.

Felly, rydym eisiau cadarnhau unwaith eto nad ydym wedi anghofio'r
cysylltiadau pwysig rydym yn eu rhannu â'ch ardal. Nid ydym yn
cymryd dim o hyn yn ganiataol a byddwn yn gwneud popeth posibl i
ddychwelyd i Flaenau Ffestiniog cyn gynted ag y bydd yn ddiogel.

Cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn fuan,

Osian Hughes -
Arweinydd Marchnata Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri

Cyhoeddiad Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri

Gorsaf Rheilffordd Blaenau Ffestiniog yn ei holl ysblander LLuN: RHEILffORDD ffESTINIOG AC ERyRI


