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Braf oedd gweld Celyn, wyres Benji 
a Margaret Williams, Cilfor ar raglen 
Gardener’s World yn ddiweddar.  
Hwn yw’r trydydd tro iddyn nhw 
ddangos ei chlip fideo ar y rhaglen.  
Cafodd Celyn ei henwebu hefyd gan 
aelod o’r Cynulliad ar gyfer derbyn 
Gwobr Gymunedol am ei gwaith yn 
ei chymuned, yn codi swm sylweddol 
o arian i elusennau.  Bu’n gwerthu 
planhigion yr oedd wedi eu tyfu o 
stondin yn ei gardd yn ystod y cyfnod 
clo mawr y llynedd.  Dipyn o gamp i 
blentyn 6 oed.

Gwobr 
Gymunedol

i Celyn

Yn dilyn ein stori ar dudalen flaen 
y Llais ym mis Ionawr, dymunwn 
restru enwau’r cwmnïau a’r unigolion 
hynny sydd wedi cefnogi’r project yn 
ariannol:

Grant WCVA LDT £20,000
Cacennau Harlech (Snowdonia Soaps 
erbyn hyn) £500
Triathlon Harlech  £800
Helpu Harlech £200
Gŵyl Gwrw Llanbedr £300
Teulu Tanforhesgan £150
Ffair Grefftau Harlech £100
Sefydliad y Merched, Harlech £168
Dylan Williams £50

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i bawb 
a gyfrannodd at y gronfa a hefyd 
i’r rhai sydd wedi bod yn weithgar 
hefo’r prosiect, yn enwedig Jim a 
Sheila Maxwell am eu gwaith gwiw 

NEUADD GOFFA 
HARLECH

yn gwneud y cais gwreiddiol tuag at 
dderbyn y grant.  Diolch hefyd i Dave 
Soar a Lee Warwick am y gwaith 
paentio ardderchog. 
Er mwyn cyfarfod â gofynion y grant, 
mae angen gwneud ychydig mwy o 
waith ee plannu a datblygu’r ardal 
y tu allan i’r Neuadd ac adeiladu 
‘gwesty’ ar gyfer pryfetach. 

Unwaith y bydd y pandemig dan 
reolaeth, gobeithiwn y bydd y 
Neuadd yn cael ei defnyddio gan 
lawer fwy o sefydliadau ac y bydd yn 
cael defnydd rheolaidd gan drigolion 
yr ardal.
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Jennifer Greenwood 01341 241517
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Edwina Evans 01766 780789
Ceri Griffith 07748 692170
Carol O’Neill 01766 780189
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Gwenda Griffiths 01766 771238
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Gosodir y rhifyn nesaf ar Chwefror 
26 a bydd ar werth ar Mawrth 3.  
Newyddion i law Haf Meredydd  
erbyn Chwefror 22 os gwelwch 
yn dda.  Cedwir yr hawl i docio 
erthyglau.  Nid yw’r golygyddion o 
angenrheidrwydd yn cytuno â phob 
barn a fynegir yn y papur hwn.  
‘Rhydd i bawb ei farn ac i bob 
barn ei llafar.’
Dilynwch ni ar ‘Facebook’
@llaisardudwy
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3. Haf Meredydd
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hmeredydd21@gmail.com
01766 780541
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Mae 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 ledled Cymru a Lloegr. 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.
Mae RABI wedi cefnogi’r sector ffermio 
ers dros 160 o flynyddoedd, a rŵan mae 
wedi pennu’r targed uchelgeisiol o gasglu 
26,000 o ymatebion arolwg yn ystod yr 
wythnosau hyd at 31 Mawrth 2021. 
Mae Prif Weithredwr RABI, Alicia 
Chivers, yn annog pawb ym myd ffermio i 
gefnogi’r prosiect.
“Dim ond 15 munud fydd ei angen i 
lenwi’r holiadur a bydd pawb sy’n cymryd 
rhan yn gwneud cyfraniad pwysig tuag 
at greu darlun cynhwysfawr o fywyd ym 
myd amaeth heddiw. Bydd yr ymchwil yn 
galluogi RABI a’n partneriaid i ddatblygu 
offer a gwasanaethau mwy effeithiol i 
wella llesiant ffermwyr rŵan ac yn y 
dyfodol.”

“Yn ogystal â thystiolaeth anecdotaidd 
neu leoledig, mae gwir angen am gael 
tystiolaeth ddibynadwy, ar raddfa eang, 
ynghylch llesiant pobl sy’n ffermio. 
I gyflawni hyn rydym yn gweithio gyda 
sefydliadau a busnesau ledled y diwydiant 
i hybu’r Arolwg Ffermio Mawr drwy eu 
rhwydweithiau. Ac yn bwysicach fyth, 
rydym eisiau i unigolion gymryd rhan, 
neilltuo 15 munud i lenwi’r arolwg, a 
gofyn i aelodau eraill eu cartref neu eu 
rhwydwaith ffermio wneud hynny hefyd. 
Cynhelir yr arolwg gan y Ganolfan 
Ymchwil Gwledig ym Mhrifysgol 
Caerwysg, a bydd yn agored i’r 
holl ffermwyr, gweithwyr fferm, eu 
cymheiriaid, a phlant sy’n oedolion, tan 31 
Mawrth 2021.  

Mae’r arolwg ar gael ar-lein drwy wefan 
RABI, ac mae copïau papur yn cael eu 
dosbarthu hefyd mewn cyhoeddiadau 
ffermio allweddol.
Cymrwch ran yn http://ex.ac.uk/
BigFarmingSurvey rŵan, neu gofynnwch 
am gopi printiedig gan FarmSurvey@
exeter.ac.uk 

AROLWG FFERMIO MAWR RABI
Neilltuwch 15 munud i lenwi

SAMARIAID
LLINELL 

GYMRAEG
08081 640123
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Enw: Llio Silyn
Gwaith: Ar hyn o bryd dwi’n gneud 
gwaith cyflenwi mewn ysgolion.  
Roeddwn i’n gyd-berchennog/
rheolwraig Siop y Pentan, Caerfyrddin 
gyda fy niweddar ŵr, Andrew, am bron 
i ddeng mlynedd tan 2018.  Yn awr, 
mae fy mab hynaf, Brieg, yn rheoli, ond 
dwi’n dal i fwynhau gweithio ambell i 
ddiwrnod yno!  Ers i fi raddio, bûm yn 
cymryd rhan mewn sawl cyfres deledu 
ee Pobol y Cwm, Dinas, Abwyd, Dihirod 
Dyfed.  Yna, mi ges i’r fraint o fod yn 
chwaer i Hedd Wyn yn y ffilm a wnaed 
am ei fywyd - ac a enwebwyd am Oscar 
yn 1992.
Un o’r pethau dwi’n fwyaf balch ohono 
yw fy mod yn un o sylfaenwyr Cwmni’r 
Frân Wen, yn 1985, a chael gweithio’n 
ddyddiol yn Harlech am ddwy flynedd.  
Bûm yn gweithio gyda sawl cwmni 
drama Theatr mewn Addysg yng 
Nghymru dros y blynyddoedd.
Ers i mi symud i fyw i Sir Gaerfyrddin 
ar ôl priodi yn 1990, dwi wedi bod yn 
athrawes gyflenwi/darlithydd/arweinydd 
Theatr Gymuned ac Ieuenctid, a hefyd 
gwneud rhywfaint o waith teledu ee rhoi 
fy marn ar y byd a’i bethau ar Pnawn Da 
S4C!
Ar ddechrau’r 90au mi wnes i gwrs 
tylino ‘massage’.  Yn dilyn hyn, roedd 
pobl yn gallu dod i fy nghartref i gael 
triniaeth i’r cyhyrau.  Mi wnes i hefyd 
ddechrau gwneud eli tylino llysieuol - a 
sawl cynnyrch arall naturiol i’r croen - o 
dan yr enw Gwenllian Aromatig.  
Cefndir 
Roeddwn yn byw yn Harlech am 6 
mis cyntaf fy mywyd - nes i ni symud 
fel teulu i un o dai cyngor Llanbedr, 
a byw yno - a mynd i ysgol gynradd 
Llanbedr tan oeddwn yn 6 oed.  Roedd 
fy nhad, Silyn, yn athro yn Ysgol 
Ardudwy ar y pryd.  Yna, fe symudon 

ni i Benrhyndeudraeth yn 1967.  Aeth 
Prys fy mrawd a finnau i Ysgol Gynradd 
Penrhyn.  Dechreuodd fy mam, Gweno, 
ddysgu’r dosbarth babanod yn yr ysgol 
honno ac hefyd yn Ysgol Maentwrog am 
gyfnod, cyn symud i Ysgol Tanycastell 
yn Harlech, tan 1991.
Ar ôl gorffen yn Ysgol Penrhyn, mi es 
i Ysgol Ardudwy, Harlech, yn 1971.  
Atgofion hynod o hapus sydd gen i 
o’r blynyddoedd hynny!  Roedd cael 
ffrindiau oedd â chartrefi o’r Bermo i 
Benrhyndeudraeth yn llawn direidi a 
difyrrwch!
Oddi yno i Brifysgol Aberystwyth i 
astudio BA Drama tan 1982.  Yn dilyn 
hyn, fe wnes i fy nhystysgrif athrawes 
yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.  
Yna, fe es i Lundain yn 1983 i astudio 
clownio a meim!  Dyna brofiad.
Erbyn hyn, roedd criw ohonom, yn 
cynnwys Mair Tomos Ifans o Harlech, 
wedi cychwyn trafod cychwyn cwmni 
Theatr Mewn Addysg newydd sbon – a’i 
leoli yn Harlech.  Doedd gan Gwynedd 
ddim cwmni Theatr Mewn Addysg ar y 
pryd.  Yn 1984-5, daeth y newyddion da 
ein bod wedi derbyn nawdd i gychwyn 
Cwmni’r Frân Wen, sy’n dal i fynd hyd 
heddiw, ond ei fod wedi ail-leoli rŵan 
ym Mhorthaethwy.  Roedd hon yn fenter 
gyffrous, ac roeddwn i wrth fy modd 
hefyd ei fod wedi ei leoli yn Harlech.
Ar ôl gweithio hefo Cwmni’r Frân Wen 
am ddwy flynedd, bûm yn gweithio 
i amryw o wahanol gwmnïau Theatr 
Mewn Addysg yng Nghymru - ac hefyd 
fel athrawes gyflenwi.  Cefais waith 
hefyd fel actores ar sawl cyfres S4C ee 
Dihirod Dyfed, Abwyd, Pobl y Cwm - 
ac yn 1992 daeth cyfle byth-gofiadwy 
i gymryd rhan yn y ddrama deledu 
am fywyd Hedd Wyn (fel ei chwaer).  
Enwebwyd y ddrama am wobr Oscar.
Erbyn canol y 1990au, roeddwn yn 
byw gyda fy niweddar ŵr Andrew yn 
Llandeilo ac yn fam i bedwar o blant – 
Brieg, Gronw, Efa ac Iago.
Roedd Andrew - yn enedigol o bentref 
Llanpumsaint yn Sir Gaerfyrddin - yn 
ddyn camera llaw-rydd ac yn gweithio 
ar lawer o raglenni ar S4C ee Cefn 
Gwlad, Ffermio.  
Roeddwn innau yn fam brysur - ond yn  
gwneud ychydig o waith theatr pan y 
medrwn (hefo help fy rhieni!) ac ychydig 
o waith cyflenwi hefyd.
Yn 2009, daeth y cyfle i Andrew a finnau 
brynu Siop y Pentan yng Nghaerfyrddin, 
siop Gymraeg yn y Farchnad oedd 
wedi bodoli ers 1972.  Roedd mam 
Andrew, Nansi, wedi gweithio yno am 
27 mlynedd!  Roedd Andrew yn parhau 

i wneud ei waith fel dyn camera hefyd.
Yn 2014, fe gafwyd y newyddion trist fod 
Andrew yn dioddef o ganser y coluddyn, 
ac fe fu farw yn 2016 ar ôl brwydr hir a 
dewr iawn.  Mae colled enbyd ar ei ôl i 
gymaint o bobol ac, wrth gwrs, i ninnau 
fel teulu. 
Sut ydych chi’n cadw’n iach?
Cerdded - a cherdded!  Rwyf wrth fy 
modd yn mynd i grwydro.  Hefyd yn 
hoff iawn o nofio - erioed.  Diolch i’r 
gwersi a gefais ym mhwll nofio Harlech!  
Roeddwn yn marchogaeth ceffylau hefyd 
am flynyddoedd tan yn ddiweddar.
Beth ydych chi’n ei ddarllen?
Pob math.  Cymraeg ran fwyaf.  Nofelau, 
barddoniaeth, llyfrau hanes Cymru, a’r 
cylchgrawn Golwg bob wythnos.
Hoff raglen ar y radio neu deledu?
Rhaglen Aled yn y bore ar Radio 
Cymru!  Un da ydi o!  Rydw i wrth fy 
modd hefyd hefo’r rhaglen Ffermio ar 
S4C!
Ydych chi’n bwyta’n dda?
Mae fy arferion bwyta yn eitha’ da ar y 
cyfan; digon o amrywiaeth beth bynnag 
ac ydw, dwi’n bwyta cig!  Dydw i ddim 
yn angerddol am goginio ond mi wna’i 
bethau sy’n ddi-lol ee cawl/lobsgows, 
prydau pasta o bob math a caserol.  Hoff 
iawn o iogwrt, yn enwedig Llaeth y Llan!
Hoff fwyd?
Cinio dydd Sul!
Hoff ddiod?  Panad o de ac ambell i 
lasiad o win coch!
Pwy fysa’n cael dod allan i fwyta gyda 
chi?
Y meibion a’r ferch - digon i’w ddweud, 
a mi rydan ni’n ffrindiau da y rhan fwyaf 
o’r amser!
Lle sydd orau gennych?
Ardal Penrhyndeudraeth, ond hefyd yr 
ardal sy’n ymestyn  o Benrhyndeudraeth 
ar yr arfordir i Harlech, Dyffryn 
Ardudwy a’r Bermo.  Llawn atgofion a 
mor hardd!!
Lle cawsoch chi’r gwyliau gorau?
Yn yr India!  Mi fûm i’n lwcus iawn 
i gael treulio tri mis yno, yn teithio 
gwahanol rannau o’r wlad, a hefyd 
troedio’r Himalaya gyda ffrind yn ôl yn 
1986.  Profiad bythgofiadwy!
Be sy’n eich gwylltio?
Annhegwch ac anghyfartaledd yn ein 
gwlad.  Rhai pobol hefo gormodedd o 
bob dim ac eraill heb ddim.  Rydw i’n 
byw yn weddol agos i Abertawe, lle mae 
cymaint o bobl di-gartref yn eistedd ar 
y strydoedd yn gofyn am geiniogau, er 
mwyn prynu bwyd … ond diolch byth 
fod yno fudiadau sydd yn ceisio’u helpu.  
Ond ddylai’r sefyllfa hon ddim bodoli, 
yn fy marn i!

HOLI HWN 
A’R LLALL
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LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL

Sefydlwyd Gweithgor Gwirfoddoli 
Llanbedr, grŵp o wirfoddolwyr o 
25 o bobl, yn Llanbedr o dan nawdd 
y Cyngor Cymuned ar ddechrau’r 
pandemig i roi cymorth i bobl fregus 
oedd yn hunan-ynysu.  Dosbarthwyd 
taflenni gwybodaeth yn manylu ar 
y cymorth sydd ar gael megis help 
gyda siopa, casglu presgripsiynau, 
negeseuon eraill a bod ar gael ar 
gyfer sgwrs.  Roedd y taflenni hefyd 
yn gofyn i bobl a hoffai gynnig eu 
cymorth i gysylltu a chafwyd ymateb 
gwych gan y gymuned.  
Casglu presgripsiwn oedd un o’r 
gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf yn 
nyddiau cynnar y pandemig.  Fodd 
bynnag, roedd cefnogaeth y gymuned 
ehangach i bobl fregus yn arbennig o 
dda a doedd y grŵp ddim mor brysur 
ag a ddisgwylid yn y cychwyn. 

 Yn ogystal, yr oedd gwasanaethau 
danfon yr Hen Fecws a’r Wenallt yn 
rhoi cymorth uniongyrchol arbennig 
i bobl fregus.
Darparodd Mantell Gwynedd 
gymorth ariannol i helpu i brynu 
offer diogelwch, diheintydd a 
deunydd ac offer arall i gefnogi’r 
ymdrech wirfoddol yn y pentref.  
Mae’r Ŵyl Gwrw yn garedig iawn 
yn bancio’r arian hwn ar ran y grŵp 
gwirfoddolwyr.
Gwnaeth y Grŵp Gwau, sy’n cyfarfod 
y pentref, scrubs llawfeddygol ar 
gyfer meddygfeydd lleol a hefyd 

GWIRFODDOLI YN LLANBEDR

gwnaethant bron i 400 o orchuddion 
wyneb.  Dosbarthwyd y mygydau yn 
yr Hen Fecws a chasglwyd rhoddion 
i’r Ysgol Feithrin a’r Ambiwlans 
Awyr wrth ddosbarthu’r mygydau.  
Cefnogodd pres grant Mantell 
Gwynedd y gwaith hwn drwy ariannu 
prynu deunydd ac eitemau eraill. 
Yn ogystal, mae arian Mantell 
Gwynedd wedi ei ddefnyddio i brynu 
cwpanau microdon ar gyfer clwb 
cawl yr henoed.   Mae’r clwb a fu’n 
cyfarfod yn Neuadd y Pentref o dan 
arweinyddiaeth Jane Taylor-Williams 
wedi ailgychwyn gyda’r cawl, 
brechdanau a chacennau yn cael eu 
dosbarthu o ddrws i ddrws.

Mae aelodau Gweithgor Gwirfoddoli 
Llanbedr yn dal ar gael i roi cymorth 
i bobl sy’n hunan-ynysu.  Os oes 
angen help arnoch, gallwch gysylltu 
â post@llanbedr.com, anfon neges at 
dudalen Facebook Llanbedr https://
www.facebook.com/llanbedr neu 
ffonio un o’r rhifau a roddir yn y 
taflenni a ddosberthir [ac a ddangosir 
ar hysbysfwrdd y pentref].
Cysylltwch â’r grŵp fel y nodir uchod 
– neu cysylltwch â Chynghorydd 
Cymuned neu Morfudd.

Priodas aur
Llongyfarchiadau i Dafydd a Mair 
Thomas, Faeldref gynt, ar ddathlu eu 
priodas aur ar Ionawr 9.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Simon a Ruth, 
Hen Feudy Cottage ar enedigaeth eu 
merch fach Eva, chwaer fach i Oakley, 
a anwyd ym mis Rhagfyr. Dymunwn 
pob hapusrwydd i’r teulu bach.

Diolch
Dymuna Gerallt a Bet Pensarn ddiolch 
o galon am y llu o gardiau a galwadau 
ffôn a dderbyniwyd ar achlysur eu pen-
blwydd Priodas Ddiemwnt, hefyd diolch 
am y cardiau a dymuniadau gorau a 
dderbyniodd Gerallt ar ei ben-blwydd 
yn 90 yn ddiweddar.  Diolch yn fawr.
Rhodd £30

Amserlen fan symudol y Swyddfa 
Bost o’r 1af Chwefror ymlaen
Pob prynhawn dydd Mawrth, 1.30 – 
2.15 y prynhawn, maes parcio’r Vic.
Prynhawn dydd Gwener, 1.15 – 2.15, 
maes parcio’r Vic.

Colli Cath
Bu farw Mrs Catherine Brown, Bryn 
Deiliog ar Ragfyr 2 yn 89 mlwydd 
oed, ac anfonwn ein cofion a’n 
cydymdeimlad at ei merch, Wendy a 
Terry ei mab yng nghyfraith, a’r teulu 
oll yn eu profedigaeth.  Roedd yn 
gefnogol i sawl achos ac yn arbennig 
o hoff o chwarae chwist.  Roedd hefyd 
yn darllen Llais Ardudwy yn awchus 
bob mis.  Bydd colled fawr ar ei hôl 
yn yr ardal, wedi byw yn y pentref ar 
hyd ei hoes.
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Trist iawn yw cofnodi bod Capel 
arall wedi cau yn ardal Ardudwy, sef 
Capel Methodistaidd Calfinaidd yn y 
Gwynfryn.
Sefydlwyd yr Achos ym Mhentref 
Gwynfryn yn y flwyddyn 1810.  
Adeiladwyd y Capel presennol yn 
1859, ac fe’i agorwyd yn swyddogol 
yn 1861.  Cafodd y Capel enw 
newydd, sef Capel y Ddôl, pan 
ymunodd rhai aelodau Moreia, 
Llanbedr ag aelodau Gwynfryn yn ôl 
yn 2005, ar ôl i Gapel Moreia gau ei 
ddrysau ddiwedd 2004.
Dechreuodd y Parchedig Llewelyn 
Lloyd weinidogaeth yn ôl yn 1933.  
Wedyn yn 1950, dechreuodd y 
Parchedig John Owen weinidogaethu 
hyd 1977.  Yn nechrau’r wythdegau, 
bu’r Eglwys yn lwcus bod y Parchedig 
R W Jones wedi ymgymryd i fod yn 
Weinidog i Moreia a Gwynfryn ac 
yntau eisoes yn fugail ar Abermaw a 
Dyffryn Ardudwy.
Rhaid cofio am y rhai canlynol oedd 
yn gyfrifol am gario’r Achos ymlaen 
am flynyddoedd lawer.
Bu i’r diweddar Mr Robert John 
Jones, Tŷ Isaf, y Gwynfryn, ofalu’n 
ddiflino am y Capel, gofalu am 

Capel y Ddôl, Pentre Gwynfryn

wresogi yn ystod y gaeaf a gofalu 
am Elfennau’r Cymru.  Hefyd, 
arferai dorri a thacluso’r fynwent tra 
medrodd.  Roedd yn hynod o falch 
pan gafodd ei ordeinio’n flaenor yn 
1987.
Bu i Mrs Gretta Benn, Llenyrch, 
Llanbedr, fod yn ysgrifenyddes 
gydwybodol am gryn chwedeg 
mlynedd – dyna i chwi record ynte?!  
Hi yw’r aelod hynaf yn 95 oed ac yn 
dal i baratoi gwasanaethau diddorol 
iawn.

Fel Eglwys buom yn lwcus o dair 
organyddes wych – bu i Mrs Gretta 
Benn, hefyd fod wrthi am dros 80 
mlynedd fel organyddes.  Y ddwy 
arall ydy Mrs Heulwen Jones, 
Penybryniau, Dyffryn Ardudwy, Cefn 
Uchaf, Llanbedr, gynt, a fu wrthi 
am dros hanner can mlynedd, ac yn 
organyddes yng Nghapel Nantcol 
hefyd.  Y drydedd yw Mrs Olwen 
Jones, Werngron, Llanbedr, fu wrthi 
am dipyn go lew o flynyddoedd.  
Bu’r dair ohonynt yn gymorth mawr 
i’r oedfaon, ac hefyd yn enwedig i 
achlysuron eraill.  
Blaenor arall gweithgar oedd y 
diweddar  Gynghorydd Ifan O 
Jones, Alltgoch, Llanbedr.  Roedd 
ganddo swydd arbennig o drefnu 
a llenwi’r Suliau ar gyfer oedfaon 
Capel y Gwynfryn a Nantcol am rai 
blynyddoedd.
O ddiddordeb, yn y fynwent mae 
bedd y Prifardd John Evans, a 
enillodd wyth o Gadeiriau mewn 
Eisteddfodau, hefyd y bardd John 
Evans, Tyddyn y Felin, Uwch Artro, 
a ysgrifennodd eiriau ‘Blodau Ger 
y Drws’ sy’n unawd soprano, y 
gerddoriaeth gan y diweddar Meirion 
Williams o Ddyffryn Ardudwy.
Mae’r Achos yn dal i fynd ymlaen yn 
y Neuadd Bentref, Llanbedr, a chawn 
wasanaethau bendithiol a llewyrchus.
Fel Eglwys, edrychwn ymlaen yn 
eiddgar i gyfarfod pan fydd yr 
amgylchiadau a’r aflwydd Covid-19 
yn caniatáu inni.
Glenys Jones

Trist iawn yw gorfod cofnodi 
marwolaeth un o feibion annwylaf 
Llanbedr, sef Elfyn Pugh.  Bu 
farw Elfyn yn Ysbyty New Cross, 
Wolverhampton yn 86 mlwydd 
oed.  Roedd yn ŵr cariadus i Kath, 
tad Bronwen ac Elaine, tad yng 
nghyfraith Mark ac Eddy, taid Tom, 
Amy, Gavin a Sarah, a brawd i John.
Roedd yn ymweld yn aml â’r fro hon 
ac roedd yn cadw cysylltiad agos â’r 

trigolion.  Roedd yn arbennig o hoff 
o ganu a rygbi.  Roedd yn Llywydd 
Côr y Brythoniaid ac yn teithio 
yn bell i’w cyngherddau.  Roedd 
ganddo gysylltiad agos iawn hefyd â 
Chôr Meibion Ardudwy a byddai’n 
mynychu cyngherddau lleol yn 
aml iawn.  Bu’r Côr yn difyrru yng 
nghlwb rygbi Willenhall ychydig o 
flynyddoedd yn ôl a chawsant groeso 
tywysogaidd gan Elfyn.  
Roedd yn Llywydd Undeb Rygbi 
Swydd Stafford ac wrth ei fodd yn 
mynychu gemau rhyngwladol.
Roedd yn ddyn rhadlon a siriol, yn 
smart a phob amser yn drwsiadus.  
Roedd yn naturiol garedig ac roedd 
ganddo gylch eang o gyfeillion agos.  
Cynhaliwyd ei angladd ar Ionawr 
28 ym mynwent Llanbedr ac 
roedd y casgliad yn mynd i gronfa 
chwaraewyr rygbi a gafodd anafiadau.
Bydd chwith ar ei ôl.  Cydymdeimlwn 
â’r teulu yn eu profedigaeth.

ELFYN PUGH
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DYFFRYN ARDUDWY A THAL-Y-BONT

Smithy Garage
Dyffryn Ardudwy, Gwynedd

Tel: 01341 247799

www.smithygarage-mitsubishi.co.uk
smithygaragedyffryn            smithygarageltd

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

Pen-blwydd yn 90 oed
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Mr Ken Roberts, Bellaport, 
oedd yn dathlu ei ben-blwydd 
yn 90 ar 9 Ionawr.  Bu Ken a Beti 
yn weithgar iawn dros y Llais am 
flynyddoedd lawer ac anfonwn ein 
cofion gorau atoch.  
Dymuna Ken a Betty ddiolch am 
yr holl alwadau ffôn a chardiau ac 
anrhegion a dderbyniwyd ar yr 
achlysur.  
Rhodd a diolch £20

Cyfarfod Gweddi Chwiorydd y Byd, 
5 Mawrth
Ni fyddwn yn cynnal y Cyfarfod 
Gweddi eleni oherwydd y sefyllfa 
ddifrifol rydym yn ei chanol.  Efallai 
y daw cyfle i ddefnyddio’r gwasanaeth 
ar Sul yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

MATERION YN CODI
Presept y Cyngor am y flwyddyn 
2021/22 
Penderfynwyd gadael y presept ar 
£50,000. 

CEISIADAU CYNLLUNIO
Dymchwel adeilad allanol cerrig 
ac adeiladu 1 tŷ fforddiadwy a 2 dŷ 
marchnad agored gyda mynedfa 
cerbydau cysylltiol - tir ger Tan-y-Foel, 
Dyffryn Ardudwy
Mae’r aelodau yn bryderus iawn ynglŷn 
â’r mynediad i’r tai, hefyd yn pryderu y 
byddai cam-ddefnydd o’r fynedfa sydd 
rhwng y swyddfa bost yn y pentref a’r 
lloches bws yn digwydd.  
Byddai’r Aelodau yn gofyn i’r Parc 
Cenedlaethol a fyddai modd i’r cais gael 
ei drafod mewn cyfarfod o bwyllgor 
cynllunio’r Parc ac nid drwy bŵerau 
dirprwyedig.  Hefyd, mae’r aelodau o’r 
farn y byddai ymweliad safle gan aelodau 
o bwyllgor cynllunio’r Parc yn help er 
mwyn iddynt gael syniad o safle’r cais 
a’r pryder sydd gan aelodau’r Cyngor 
Cymuned ynglŷn â’r fynediad cyn 
gwneud penderfyniad arno.

Tynnu’r waliau cladin pren a gosod rendr 
allanol, codi estyniad unllawr, ehangu’r 
teras blaen ac amnewid y to gwastad gyda 
tho brig ar y garej presennol - Uncle Jim’s 
Cabin, Tal-y-bont.  Cefnogi’r cais hwn.

GOHEBIAETH 
Llywodraeth Cymru
Adroddodd y Clerc mai’r nifer 
diweddaraf o etholwyr sydd ganddi yw 
1,136, felly mae gan y Cyngor hawl i 
gyfrannu hyd at £9,553.76 i gyrff allanol.

Radio Ysbyty Gwynedd
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am 
gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedeg 
y radio uchod.  Cytunwyd i’w adael tan 
fydd ceisiadau ariannol yn cael eu trafod 
ym mis Mawrth.

CFfI Meirionnydd
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am 
gymorth ariannol tuag at gynnal a 
rhedeg y Mudiad yma ym Meirionnydd.  
Cytunwyd i’w adael tan fydd ceisiadau 
ariannol yn cael eu trafod ym mis 
Mawrth.

CYNGOR CYMUNED
DYFFRYN A 

THAL-Y-BONT

Dathlu
Llongyfarchiadau calonnog i 
Dafydd a Mair Thomas, Cartrefle, 
Llanbedr (Faeldre) ar ddathlu eu 
Priodas Aur yn ddiweddar.  Hefyd, 
ein dymuniadau gorau i Gareth a 
Blodwen Williams, Bodfan, Dyffryn, 
hwythau’n dathlu eu Priodas Aur ym 
mis Ionawr. 

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Aled a Glesni, 
Glan Ysgethin, Tal-y-bont ar 
enedigaeth eu merch fach, Malan 
Fflur Shenton. Dymuniadau gorau.

Croeso
Croeso yn ôl i Amy Wells, merch 
Steve a Sharon Wells, Ardudwy 
Terrace, a’r teulu bach sydd wedi dod 
i fyw i Rhif 2 Bryn Hyfryd, Dyffryn. 

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Heather, y plant, a’r 
teulu yn eu profedigaeth o golli gŵr, 
tad, taid, a hen daid annwyl iawn sef 
Mr. John Jones, Byrllysg.  Roedd yn 
garedig iawn i lawer un yn y pentref 
a bu’n ffyddlon iawn i’w ddiweddar 
gyfnither, sef Miss Catherine Evans, 
Pentre Uchaf.

Babi newydd
Llongyfarchiadau cynnes iawn i Beth 
a Ben Bailey, Cors y Gedol Newydd 
ar enedigaeth merch fach, Etta Hedd, 
chwaer fach i Eban.  

PEN-BLWYDD HAPUS
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HEN LUNIAU O YSGOL ARDUDWY

TORRI GWAIR
TENDR 1
Gwahoddir ceisiadau am dendrau i 
dorri gwair a’i glirio unwaith y mis, 
hefyd fel bo angen trwy gyfarwyddyd 
y Cyngor yn y fynwent gyhoeddus, a 
gwneud gwaith tacluso fel bo angen, 
hefyd torri’r gwrych yn y fynwent. 
Torri gwair a’i glirio unwaith y mis yn 
hen fynwent Llanddwywe a mynwent 
Llanenddwyn.  

TENDR 2 
Gwahoddir ceisiadau am dendrau 
i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus 
yng nghymuned Dyffryn Ardudwy 
a Thal-y-bont o leiaf ddwywaith y 
flwyddyn oni bai fod y Cyngor yn 
dweud yn wahanol. 

TENDR 3
Gwahoddir ceisiadau am dendrau i 
dorri a chlirio’r gwair o’r ddau barc 
chwarae ac fel bydd ei angen i dorri 
gwair a’i glirio o amgylch y sedd ym 
Mro Enddwyn, o amgylch y sedd ar 
ffordd Ystumgwern, ffordd y Llan a 
ffordd yr Efail. 
Am fwy o fanylion a chopiau o’r 
ffurflenni tendr, cysylltwch â’r Clerc: 
Mrs Annwen Hughes, 
Plas Uchaf, Talsarnau 
ar 01766 780971. 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn 
tendrau 28.2.21.

NI DDERBYNNIR UNRHYW 
DENDR OS NA FYDD WEDI 
CAEL EI ANFON GERBRON AR Y 
FFURFLEN DENDR SWYDDOGOL

CYNGOR CYMUNED
DYFFRYN A 

THAL-Y-BONT

Mae ôl-rifynnau Llais Ardudwy 
i’w gweld ar

http://issuu.com/
llaisardudwy/docs

ac
https://bro.360.cymru/aelod/

papurbrollaisardudwy/

Llais 
Ardudwy
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 CYFREITHWYR BREESE GWYNDAF   
  

        
MEWN STRACH? MAWR NEU FACH? CYSYLLTWCH Â NI

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

Ysgariad a Theulu · Cyfraith Amaethyddol · Troseddau di-annod

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

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

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

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

BUSNES LLEOL ... CWSMERIAID BYDEANG

 COROLLA 
 HYBRID  
 NEWYDD
 Dewch i roi cynnig ar yrru’r     
 Corolla newydd!  
 Mae ’na ganmol mawr i hwn!

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

Twitter@harlech_toyota

facebook.com/harlech.

 TOYOTA HARLECH
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Hunan Balch
y Galon

Gwelsom o’r blaen fod gan John 
Gruffydd Moelwyn Hughes, sef 
Moelwyn (1866-1944), gysylltiad â 
Phorthmadog ac yn ystod ei gyfnod 
fel clerc yn swyddfa gyfreithiwr David 
Lloyd George, fe gyfansoddodd ddau 
emyn mawr sef “Fy Nhad o’r Nef ” a 
“Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn”, un 
ar ei ben-blwydd yn 18 a’r llall ar ei 
ben-blwydd yn 19.

Hyd y gwn i, ni chyfansoddodd o 
emyn ar ei ben-blwydd yn ugain 
ond bu yn llunio emynau a cherddi 
gydol ei oes.  Mae’r rhan fwyaf o’i 
farddoniaeth wedi ei hen anghofio 
ers blynyddoedd, er ei fod yn cael ei 
gyfrif yn fardd blaenllaw yn ystod ei 
oes a bu yn beirniadu tipyn mewn 
eisteddfodau hefyd. 

Ond erbyn i Moelwyn gyrraedd 
canol oed, roedd safonau a syniadau 
cymdeithas a barddoniaeth yn newid 
ac roedd y bardd/bregethwr yn cael 
ei hun yn greadur hen-ffasiwn yn 
methu symud gyda’r oes.  
Moelwyn oedd un o feirniaid 
cystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod 
Genedlaethol Bangor ym 1931.  Y 
testun oedd “Y Dyrfa” ac roedd dau 
o gyd-feirniad Moelwyn (sef W J 
Gruffydd a Dyfnallt) am goroni 
Cynan.  Wfftiai Moelwyn fod Cynan 
wedi dewis canu am gêm rygbi 
a gwneud y chwaraewr yn arwr.  

Wfftiai fwy fyth fod y bryddest yn 
llawn o eiriau fel tîm, lein, nerf, ffilm, 
sigaret a phethau tebyg a dylem gofio, 
wrth gwrs, fod hyn cyn i ni gael 
cyfieithiadau safonol o dermau rygbi.  
Roedd Moelwyn wedi gwylltio 
cymaint fel y gwrthododd ddod 
ar faes yr Eisteddfod heb sôn am 
ddringo i’r llwyfan hefo’i ddau gyd-
feirniad.

Mae’n debyg bod Moelwyn fel llawer 
un yn ei chael hi yn fwyfwy anodd 
goddef rhai a gyfrifai yn ffyliaid yn 
llawen wrth iddo heneiddio.  Peth a 
achosodd loes fawr iddo oedd bod 
mewn damwain trên yn Amwythig 
yn Hydref 1907, pryd y lladdwyd 
18 a chlwyfo 33 arall.  Dihangodd 
Moelwyn yn ddianaf ond ei fod 
wedi cael braw fu’n hir yn ei adael.  
Cynhaliwyd ymholiad i’r mater 
gan y Bwrdd Masnach ac roedd 
hen gyflogwr a chyfaill Moelwyn, 
sef Lloyd George, yn bresennol fel 
Llywydd y Bwrdd ar y pryd.

Ym 1917, symudodd Moelwyn 
o Aberteifi i fod yn weinidog 
ar Gapel Parkfield, Penbedw 
neu Birkenhead.  Dyma oes aur 
capeli Cymraeg Glannau Mersi a 
Parkfield yn un o’r eglwysi mwyaf 
lluosog.  Pan ddaeth Moelwyn i 
Birkenhead, roedd y Rhyfel Mawr 
yn ei anterth a newyddion trist 
am golledion yn dod i gartref ar ôl 
cartref trwy’r dref a thu hwnt.  Fe 
gofiwn hefyd fod yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Birkenhead ym 
1917, pryd brawychwyd cenedl o 
golli’r bardd cadeiriol Hedd Wyn.  
Pan ddaeth diwedd y rhyfel roedd 
20 o hogiau Capel Parkfield wedi 

eu colli a chodwyd cofeb i’w coffau.  
Cyfansoddodd Moelwyn emyn ar 
gyfer yr achlysur a rhan o’r emyn 
hwnnw wedi ei ddiwygio yw trydydd 
emyn Moelwyn yn Caneuon Ffydd 
sef rhif 829.
Dyma’r pennill cyntaf fel y 
cyfansoddwyd ef yn wreiddiol,
“Cof am y bechgyn annwyl,
I’w henw rhown fawrhad
Am sefyll yn y frwydr,
A marw dros eu gwlad;
Cof am Dywysog heddwch,
Enillodd frwydrau mwy,
A’r fythol fuddugoliaeth
A gaed trwy farwol glwy.”

Credaf fod sawr y Rhyfel Byd Cyntaf 
yn gryf ar y pennill, y syniad o 
farw dros wlad a chyplysu hynny â 
dyfodiad cyffredinol heddwch yn 
nyfodiad y Deyrnas.
Addasodd Moelwyn yr emyn ar gyfer 
ei gynnwys yn Llyfr Emynau’r ddau 
enwad Methodistaidd ym 1927, gan 
hepgor y pennill cyntaf fel bod yr 
emyn yn cychwyn fel hyn,
“Ti Arglwydd nef a daear, 
Bywha’n calonnau gwyw...”

Cofiaf fod mewn capel rhyw dro a 
gweinidog blaenllaw iawn yn ledio’r 
emyn yma ac yn darllen yr ail bennill,
“Gogoniant gwaith a dioddef
A hunanaberth drud,
Lewyrcho ar ein llwybrau
Tra byddom yn y byd...”

Pan gyrhaeddodd y llinell nesaf fe 
stopiodd ddarllen a chau ei lygaid,
“Boed hunan balch ein calon...”
“O, o, bobol” medde fo, “wyddoch chi 
be, o, mi rydw i wedi cael trafferth 
hefo hwnna”.
Ac ymlaen a fo i ddarllen gweddill y 
pennill,
“Boed hunan balch ein calon
Yn gwywo yn d’ymyl di,
A’n bywyd yn egluro
Marwolaeth Calfari.”

Ychydig sy’n cofio Moelwyn bellach 
mae’n siŵr ond mae ganddo o leiaf 
dri emyn arbennig iawn sydd yn 
cael eu canu’n aml ac yn gysur a 
chynhorthwy i lawer.
JBW
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Cydymdeimlad

Cydymdeimlad! Beth yw hynny?
Blodyn anghydmarol hardd,
A brydfertha’r gwyllt anialwch,
Beraroglau’r cras ddiffaethwch,
Grea angau didrugarog,
Gyda’i oer awelon miniog, -
Wna ddiffaethfa weithiau’n ardd.

Cydymdeimlad! Beth yw hynny?
Heulwen wna i’r cwmwl prudd -
Ar ôl hofran am ddiwrnodau
Yn awyrgylch ein mynwesau,
Nes gorchuddio’n llwyr o’r golwg
Sêr cysuron mewn tywyllwch
Ffoi a’i gwneud yn ‘hanner dydd’.

Cydymdeimlad! Beth yw hynny?
Megis tawel, esmwyth, cu,
Ddyry Duw yn llaw fy nghyfaill,
Ac yn nwylaw dynion eraill,
Dyner sycha ruddiau lleithion
Wlychwyd gan ymofid calon
Pan mewn profedigaeth ddu.

Cydymdeimlad! Beth yw hynny?
Eli roir ar galon friw,
A gymhwysir yn ddieithriad
At y briw gan ddwylaw cariad;
Nid oes dim all wella’r clwyfau
Ddyry’r gelyn mewn calonnau, -
Eli o feddygfa Duw.

Cydymdeimlad! Beth yw hynny?
Sibrwd angel yn ein clyw,
Dd’wed, er tw’lled byd o’n cwmpas,
Er mor oer a digymdeithas,
Ein rhai annwyl sydd yn tawel
Huno yn y beddrod isel,
Fod ein Iesu eto’n fyw!

Cydymdeimlo! Pwy wna hynny?
Hynod wag y byd o hyn,
A oes un y tâl yn wastad
Ddisgwyl am ei gydymdeimlad,
Heb un amser gael ein siomi?
Oes mae Un, a dim ond hynny,
Hwnnw yw fy Iesu gwyn.
O Parry Owen (Gloddaeth)
Hydref 1886
W Arvon Roberts

Y BERMO A LLANABER

Agor Enwebiadau Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin
Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer Seremoni Gwobrau flynyddol Mudiad 
Meithrin, sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad 
yn y darpariaethau, yn agor ar Ionawr 25.
Mae Mudiad Meithrin yn annog enwebiadau i aelodau staff a gwirfoddolwyr 
Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu Feithrinfeydd Dydd am wobr 
mewn deg categori.  Mae’r Seremoni Gwobrau yn rhoi cyfle i Mudiad Meithrin 
gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Dyma gyfle i 
unrhyw un enwebu Cylch Meithrin; Cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd - am 
wobr mewn un o ddeg gwahanol gategori.  Mae’r holl fanylion ar gael ar wefan 
Mudiad Meithrin - www.meithrin.cymru/enwebu.

Marwolaeth
Yn Ysbyty Frenhinol Hull bu farw 
Alwyn Morgan yn 74 oed.  Treuliodd 
gyfnod yn byw yn y Bermo yn y 
chwedegau, yn fab i’r Parch Gwylfa 
Morgan a Mrs Doris Morgan.  
Roedd yn frawd i Eirian (Telynores 
Ardudwy) a Wyn, y ddau yn byw yn 
Sir Fôn erbyn hyn. Cydymdeimlwn 
â’i deulu.
Cynhaliwyd ei angladd yn North 
Ferriby ar Chwefror 3.

Owen Parry Owen, Llwyngloddaeth, Llanaber
Mab Griffith a Margaret Owen, Llwyngloddaeth, Llanaber, oedd Owen Parry Owen; a 
phriod Mary Ann Jones (1859-1924) o’r Bermo. Ganwyd ef yn 1861 a phriododd ym 
Methania (MC), Bontddu, 31 Awst 1886. Yr oedd yn weinidog yn ardal y Bermo.
Bu farw yn gyn-amserol 19 Mai 1890, yn 29 mlwydd oed. Rhoddodd y Parch Edward 
Hughes, Rheithor Bermo, a chyn giwrat Llanfairfechan, esiampl dda i’w gyd-
glerigwyr drwy ganiatáu i’r Parch O Parry Owen gael ei gladdu ym mynwent ei eglwys 
(Llanaber) o dan y ddeddf newydd bryd hynny, er nad oedd yn byw yn ei blwyf, ac 
felly heb hawl cyfreithlon i gael ei gladdu yno yn groes i’r hen drefn. Yr oedd yn byw 
yn Ty’n y Celyn, Llanaber, pan fu farw.

*MELIN LIFIO SYMUDOL
Llifio coed i’ch gofynion chi

Cladin, planciau, 
pyst a thrawstiau

*GWAITH ADEILADU 
AC ADNEWYDDU

*SAER COED
Ffoniwch neu edrychwch 

ar ein gwefan

*COED TÂN MEDDAL 
WEDI EU SYCHU

Netiau bach, bagiau mawr 
a llwythi ar gael

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

www.gwyneddmobilemilling.com
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LLANFAIR A LLANDANWG

Covio 2020
Roedd 2020 yn flwyddyn ryfedd!  
Blwyddyn aros gartref a blwyddyn o 
fethu cymdeithasu.  Serch hyn i gyd, 
mi ddaru’r flwyddyn ryfeddol hon ein 
galluogi ni i ddod i adnabod yn well 
ein hardaloedd hynod o brydferth.  
Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad ydw i 
yn un sy’n mynd am dro (oni bai bod 
pêl a chlwb golff yn fy llaw) ond dwi 
wedi cerdded mwy yn ystod cyfnod 
Cofid-19 nag erioed.  Pan ddaeth 
y datganiad gan y Prif Weinidog 
ein bod yn mynd i gyfnod cloi ym 
mis Mawrth y llynedd, mae’n rhaid 
cyfaddef fy mod yn teimlo’n eithaf 
nerfus.  Roedd meddwl am orfod 
bod yn y tŷ am gyfnod estynedig yn 
anodd.  Dwi’n hoff iawn o gadw’n 
brysur wrth chwarae badminton a 
golff neu wrth fynd i ymarferion côr a 
band pres neu fynychu gyrfa chwist.
Gallwch dychmygu ei bod hi’n 
ddiwrnod tywyll iawn yng nghartref 
y Lewisiaid pan ddaeth y newyddion 
fod yn rhaid cau cyrsiau golff yng 
Nghymru.  Rhwng Mam a finnau, 
roedd yna gwmwl du iawn wedi 
disgyn.
Dechreuodd diwrnod cyntaf y cyfnod 
clo yn ddrwg iawn.  Roedd Mam 
wedi penderfynu ei bod hi am olchi 
ffenestri’r tŷ.  Aeth allan i estyn y jet 
washer a’r estyniad i’r plwg trydan.  
O fewn deng munud, roedd Mam 
wedi chwythu trydan y tŷ.  Roedd 
dŵr o’r jet wash wedi golchi i mewn 
i’r estyniad ac fe chwythodd y ffiws.  
Daeth Dad allan ac estynnodd gebl 

gwell a oedd yn sownd ar olwyn 
bren.  Daeth y trydan yn ôl ac fe 
ailddechreuodd Mam ar y gwaith.  
Ond, wrth wneud, fe dynnodd ar 
y wifren gan lusgo’r olwyn bren 
ar draws coesau Dad yn galed.  Fe 
roddodd floedd gan ebychu gair na 
ddylid ei ailadrodd.  Ond chwarae 
teg, roedd yr anffawd wedi torri’r 
croen ac wedi tynnu gwaed.  Fe 
ddigwyddodd hyn i gyd ar y diwrnod 
cyntaf.  Doedd pethau ddim yn 
argoeli’n dda ar gyfer y cyfnod clo.  
Ond ar y cyfan, rydym wedi gwneud 
yn dda. 
Roedd cyfnod y Nadolig yn go 
wahanol i bawb.  Rhaid cyfaddef 
nad ydw i na Rob erioed wedi prynu 
anrhegion drud i Mam a Dad.  Ond 
eleni bu i Rob a minnau brynu 
anrheg drud iawn i Mam, sef hwfyr 
‘Shark’.  Roedd yn syndod mawr i mi 
na ddisgleiriodd wyneb Mam pan 
agorodd hi’r anrheg.  Dwn i ddim 
pam chwaith ond mae o wedi cael ei 
ddefnyddio.
Daeth newyddion da i’r golwg wrth 
inni glywed am frechlyn Pfizer.  A 
gyda’r newyddion diweddaraf am 
frechlyn Rhydychen mae goleuni i’w 
weld ar y gorwel.  Mae’r pandemig 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi 
troi ein bywydau ben i waered.  Er 
hynny, mae llawer wedi dod yn fwy 
gwerthfawrogol o’r ardal, y gymuned 
a’r bobl leol.  Mae’r caredigrwydd 
y mae cyd-ddyn wedi ei ddangos 
at ei gilydd wedi bod yn arbennig.  
Mae gennym lawer iawn i fod yn 
ddiolchgar amdano.
Hyderwn fod niwl y llynedd wedi 
dechrau codi’n araf ac mae’r gobaith 
sydd ar y gorwel yn cynhesu’n 
calonnau.  Mae’r dywediad ‘daw eto 
haul ar fryn’ yn hynod o berthnasol 
ac yn ddywediad sydd wedi ei hen 
dreulio.  Ond mae’r bryn yn edrych 
tipyn agosach erbyn hyn. 
Iwan Morus Lewis

Clun newydd
Rydym yn falch o weld Steve 
Parkinson o Snowbaydon, top 
Llanfair, o gwmpas ar ôl cael clun 
newydd.  Pob gofal rŵan, Steve.

MATERION YN CODI
Presept y Cyngor am y flwyddyn 
2021/22
Cytunwyd bod eisiau gadael y presept  ar 
£16,000.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Dymchwel adeilad tô gwastad presennol 
a chodi estyniad newydd tô brig (Cais 
diwygiedig) - Rhiw Goch Bach, Harlech
Cefnogi’r cais cynllunio isod oherwydd 
ei fod yn galluogi i gwpl ifanc aros yn yr 
ardal.
Codi garej ddwbl ar wahân, Maes 
Annedd, Llandanwg.  Cefnogi’r cais hwn.
Dymchwel y garej presennol ac adeiladu 
garej bren/storfa 8.70m x 5.50m - 
Pennant, Llandanwg.  Bydd cyfle i 
gynghorwyr roi sylwadau brys ar y cais 
hwn.

GOHEBIAETH
Llywodraeth Cymru
Adroddodd y Clerc mai’r nifer 
diweddaraf o etholwyr sydd ganddi yw 
328 ag felly mae gan y Cyngor hawl i 
gyfrannu hyd at £2,758.48 i gyrff allanol.

Radio Ysbyty Gwynedd
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am 
gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedeg 
y radio uchod.  Cytunwyd i’w adael tan y 
bydd ceisiadau ariannol yn cael eu trafod 
ym mis Mawrth.

CFfI Meirionnydd
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am 
gymorth ariannol tuag at gynnal a 
rhedeg y Mudiad yma ym Meirionnydd.  
Cytunwyd i’w adael tan fydd ceisiadau 
ariannol yn cael eu trafod ym mis 
Mawrth.

CYNGOR CYMUNED
LLANFAIR

CYNGOR CYMUNED 
LLANFAIR

TORRI GWAIR

Gwahoddir ceisiadau am dendrau 
i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus 
yng nghymuned Llanfair o leiaf 
ddwywaith y flwyddyn oni bai fod y 
Cyngor yn dweud yn wahanol. 
Am fwy o fanylion cysylltwch â’r 
Clerc: Mrs Annwen Hughes, 
Plas Uchaf ar 01766 780971. 
Dyddiad cau 24.2.21.
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GWAITH PEINTIO DELYTH

Llun camera Ann Mudie - eto ar 
gerdyn Nadolig.  Edrych o Groesor 
draw am yr Wyddfa.

Dafad - llun camera gefais i gan Ann 
Mudie (Pierce, merch Roy, Siop 
Pierce) ar gerdyn pen-blwydd.  Dwi 
ddim yn amal yn boddran hefo 
anifeiliaid.  Dydw i ddim yn hyderus 
iawn hefo nhw ond mi oeddwn yn 
hoffi’r ddafad yma!  

Delyth Thompson

Un o ferched Glanywern ydi 
Delyth [Hughes gynt].  Mae wedi 
ymgartrefu yn Abergynolwyn ers 
rhai blynyddoedd.  Bu’n athrawes 
yn Ysgol Llanegryn ac wedyn yn 
gweithio yn Ysgol Bryncrug lle roedd 
yn gyfrifol am gelf ymhlith meysydd 
eraill.  Mae’n aelod o ddosbarth celf 
yn ardal Dysynni.  Mae Delyth wedi 
defnyddio paent olew ym mhob llun.

Eisingrug - hen gartre fy nain, mam 
Dad.  Yn Llofft Stabal (y darn sy’n 
wynebu’r giât) y cafodd o ei eni ar 
Medi 11, 1923.

Tŷ’r Eglwys - hen adeilad ar y ffordd 
i fyny at Eglwys Llanfihangel-y-
traethau, Ynys.  Wedi ei wneud 
yn anrheg pen-blwydd i Gwion fy 
nghefnder pan oedd yn 60 oed.

Golygfa o Heol y Bryn - llun camera 
- mi gefais i’r llun gan Ann Bryan, fy 
nghyfnither.

Llwybr y clawdd llanw o Bont Glyn 
draw am Glan Wern - wedi ei wneud 
i Ann fy nghyfnither ... hoff lwybr 
Terry. 

Llyn Hywel

EnlliTŷ Gwyn Mawr o Glan Meirion
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TALSARNAU, YNYS A LLANDECWYN 
Glyn Williams (Glyn Gwndwn) 
Bu farw Glyn mewn cartref preswyl yn Hinstock 
Manor i rai oedd yn dioddef o glefyd Alzheimer’s 
a dryswch [dementia].  Bu farw dridiau ar ôl y 
Nadolig ar ôl dioddef o’r salwch am ddwy flynedd.
Yr oedd Glyn yn gynnar yn aelod o barti Noson 
Lawen teulu’r Gwndwn, sef ei dad a’i fam 
(cyfeilyddes) a minnau.  Yn y cwmni hefyd roedd 
ffrindiau lleol fel Dafydd Owen a Goronwy 
Roberts ac eraill er mwyn cael digon o 
amrywiaeth yn y rhaglen.
Ar ôl gadael yr ardal, datblygodd ei sgiliau canu 
a mentrodd fynd yn broffesiynol a mabwysiadu 
enw arall, sef Dave Curtis.  Ni edrychodd yn ôl 
a chafodd yrfa lwyddiannus am 40 mlynedd.  
Yr oedd ei ganeuon yn amrywio o ganeuon Cymraeg i ganeuon cefndir Saesneg yn 
cynnwys baledi, roc a rôl a chanu gwlad.  Yr oedd, fel finnau, yn iodlwr o fri.  Enillodd 
gystadleuaeth y New Faces a nifer o wobrwyon ‘Canwr y Flwyddyn’ drwy wledydd 
Prydain.  Yn dilyn hynny, daeth i sylw cwmni recordiau yn Birmingham.  Recordiodd 
dair LP o’i ganeuon – un oedd Broken Hill [Annwyl Gariad] a ysgrifennais i ac 
enillodd ddisg arian am y gân honno.
Ys gwn i faint o’i hen ffrindiau yn Ardudwy sydd ag atgofion o’r cyfnod ee pan 
sefydlwyd grŵp sgiffl/roc ‘Y Vikings’?  A phwy sy’n cofio’r digwyddiad yng Ngwesty’r 
Castell un noson yn yr haf a dau lanc (Saeson) yn dod i mewn i ofyn a fuasent yn cael 
eistedd i wrando ar y grŵp.  Dau ddaeth yn enwog trwy’r byd yn y ‘Beatles’.   Ond er i 
Glyn ddringo yn uchel yn ei yrfa, ni anghofiodd ei wreiddiau yn Ardudwy, fel minnau.
Cofion o’r ffin,  
Elwyn o’r Gwndwn gynt

MATERION YN CODI 
Presept y Cyngor am y flwyddyn 
2021/22
Penderfynwyd gadael y presept  ar 
£22,000.

GOHEBIAETH
Llywodraeth Cymru
Adroddodd y Clerc mai y nifer 
diweddaraf o etholwyr sydd ganddi 
yw 446, felly mae gan y Cyngor hawl i 
gyfrannu hyd at £8,838.91 i gyrff allanol.

Radio Ysbyty Gwynedd
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am 
gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedeg 
y radio uchod.  Cytunwyd i’w adael tan y 
bydd ceisiadau ariannol yn cael eu trafod 
ym mis Mawrth.

CFfI Meirionnydd
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am 
gymorth ariannol tuag at gynnal a 
rhedeg y Mudiad yma ym Meirionnydd.  
Cytunwyd i’w adael tan fydd ceisiadau 
ariannol yn cael eu trafod ym mis 
Mawrth.

CYNGOR CYMUNED
TALSARNAU

CYNGOR CYMUNED 
TALSARNAU

TORRI GWAIR
 1. Gwahoddir ceisiadau am dendrau  
  i dorri gwair a’i glirio a gwneud   
  gwaith tacluso fel bo angen yng   
 Ngardd y Rhiw, Talsarnau. 
 2. Gwahoddir ceisiadau am dendrau  
 i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus 
 yng nghymuned Talsarnau o leiaf    
 ddwywaith y flwyddyn oni bai fod y 
 Cyngor yn dweud yn wahanol. 
 3. Gwahoddir ceisiadau am dendrau 
 i dorri a chlirio’r gwair o leia 
 unwaith y mis, ac hefyd fel bo angen  
 trwy gyfarwyddyd y Cyngor ym 
 mynwentydd Eglwysi Llandecwyn a 
 Llanfihangel-y-traethau. 
 Am fwy o fanylion cysylltwch â’r 
 Clerc, Mrs Annwen Hughes, Plas 
 Uchaf ar 01766 780971.  Dyddiad  
 cau 24.2.21.

Y Neuadd Gymuned
Bydd gwasanaeth y Swyddfa Bost yn 
ail ddechrau yn y Neuadd Gymuned 

(Stafell Snwcer) ar y dyddiadau 
canlynol ac yna’n wythnosol -

Dydd Mawrth, 2 Chwefror 
10:00 hyd 12:30

Dydd Iau, 4 Chwefror 
10:00 hyd 12:00 

Merched y Wawr
Bu Mudiad Merched y Wawr yn brysur yn ystod cyfnod y Cofid yn paratoi 
amrywiaeth o gyfarfodydd, gweithgareddau a chystadlaethau i’r aelodau ar 
y we, ac mae’n diolch ni i Tegwen Morris a staff y swyddfa yn Aberystwyth, 
a swyddogion Rhanbarth Meirionnydd, am yr wybodaeth, y trefniadau a’r 
gweithgareddau sydd wedi bod ar ‘Zoom’.  Cawsom y cyfle i fod yn rhan o 
Bwyllgorau Rhanbarth Meirionnydd, y Cwis Hwyl Cenedlaethol, Gwasanaeth 
Llith a Charol Rhanbarth Meirionnydd, arddangosfa coginio hybu cig Cymru, 
sgyrsiau a chystadlaethau crefft. 
Er ein bod fel aelodau yn colli’r cymdeithasu, mwynhau llawer i sgwrs gan 
wahanol siaradwr, mynd ar deithiau diddorol, ciniawa ar bob cyfle, ac ymweld 
â changhennau eraill, rydym yn gwerthfawrogi pob dim rydym wedi gallu ei 
gael yn electroneg a diolch am y cyfrwng yma.  Mae’r Wawr hefyd wedi ein 
cyrraedd yn ddiogel a diolch am ei dderbyn drwy gydol y flwyddyn ddiwetha’.  
Edrychwn ymlaen at rifyn y gwanwyn rŵan.  Gobeithiwn y byddwn yn gallu 
ailgydio yn ein gweithgareddau cyn bo hir a dod at ein gilydd unwaith eto. 

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad i Len 
Horne, Maes Mihangel, Ynys a’r teulu 
yn eu profedigaeth o golli chwaer 
yng nghyfraith a modryb, sef Sylvia 
Thompson, Sleaford, Swydd Lincoln.  
Magwyd Sylvia yn Awelon, Cilfor 
a chadwodd gysylltiad ar hyd y 
blynyddoedd hefo amryw ohonom yn 
yr ardal.

Capel Newydd
Rydym yn parhau i gynnal cyfarfod gweddi ar fore Sul ar Skype ac oedfa nos Sul ar-lein.  Mae’r holl fanylion ar ein 
gwefan: capelnewydd.org neu ffoniwch 770953.
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CROESAIR 7 Gosodwr: Gerallt Rhun

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

Mae llai o bobl wedi cystadlu’r tro 
hwn.  Pam tybed?  Ai am fod y 
croesair yn fwy anodd?  Ynteu a oes 
angen gwobr i’ch denu i gystadlu?  
Mi gafodd rai drafferthion efo’r ddau 
air ‘harnau’ ac ‘ymhel’. 
Bid a fo am hynny, llongyfarchiadau i 
Mary Jones, Dolgellau; Dotwen Jones, 
Cilgwri Wirral; Bet Roberts, Ysgubor, 
Llandanwg a Mai Jones, Llandecwyn.
  
Anfonwch eich atebion at Phil 
Mostert. [Manylion ar dudalen 2].

ATEBION CROESAIR 6

CREU CROESAIR
Allwch chi greu croesair gan 
ddefnyddio y patrwm yma, ond gan 
sicrhau fod pob llythyren yn yr iaith 
Gymraeg yn cael ei chynnwys o leiaf 
unwaith rywle yn y croesair (ar wahân 
i ‘ph’ a ‘j’)?
Mae’r patrwm yn gymesur felly os 
dymunwch lenwi ambell sgwâr yn ddu 
er mwyn ffitio gair, dylech o leiaf geisio 
duo y sgwâr cyfatebol yn y croesair 
(dydy hyn ddim yn bosib bob tro!).
Nid yw’n dderbyniol defnyddio enwau 
priod, lleoedd, mynyddoedd ayyb ond 
gallwch ddefnyddio ffurfiau berfol
amrywiol.
Os llwyddwch i gyflawni’r dasg, tybed a 
allech yrru’r croesair gorffenedig i mi?  
Y wobr fydd cynnwys eich pos yn un o 
rifynnau nesaf y papur bro!!  Anfonwch 
eich enw gydag o hefyd, wrth gwrs.
Cyfeiriad: Gerallt Rhun, Castell, 
Penygarreg, Trawsfynydd, Gwynedd 
LL41 4UB
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GALLWCH 
HYSBYSEBU 

YN Y 
BLWCH HWN 
AM £6 Y MIS

ALUN WILLIAMS
TRYDANWR

* Cartrefi
* Masnachol

* Diwydiannol
Archwilio a Phrofi

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

HYSBYSEBION
Telerau gan Ann Lewis 01341 241297

Ariennir yn rhannol 
gan Lywodraeth Cymru

ALAN RAYNER
07776 181959

ARCHEBU A GOSOD 
CARPEDI

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

CAE DU DESIGNS
DEFNYDDIAU DISGOWNT 

GAN GYNLLUNWYR
Stryd Fawr, Harlech
Gwynedd LL46 2TT

01766 780239
ebost: sales@caedudesigns.co.uk

Dilynwch ni:

 
Oriau agor:

Llun - Sadwrn
10.00 tan 4.00

Tafarn yr Eryrod
Llanuwchllyn
01678 540278

Bwyd cartref blasus
Cinio Dydd Sul

Dathliadau Arbennig
Croeso i Deuluoedd

E B RICHARDS
Ffynnon Mair

Llanbedr
01341 241551

CYNNAL EIDDO 
O BOB MATH

Toi gyda llechi, 
gosod brics, plastro, 

teilsio lloriau a waliau,
gwaith coed ayyb.

Llais 
Ardudwy

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

01766 512091 / 512998

TREFNWYR
ANGLADDAU

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

GWION ROBERTS, SAER COED
01766 771704 / 07912 065803

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

JASON CLARKE
Maesdre, 20 Stryd Fawr

Penrhyndeudraeth
LL48 6BN

Arbenigwr mewn 
gwerthu a thrwsio

peiriannau sychu dillad,
golchi dillad a golchi llestri.

Gwasanaeth Cadw Llyfrau 
a Marchnata

Glanhäwr Simdde • Chimney Sweep

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf
Stove Installation & Maintenance

07713 703 222

Glanhäwr Simdde

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf

01766 770504

 Drwy’r post
Iolyn Jones 01341 241391 
Tyddyn Llidiart, Llanbedr 
llaisardudwy@outlook.com
E-gopi
llaisardudwy@outlook.com
£7.70 y flwyddyn am 11 copi

Am argraffu diguro

Holwch Paul
am bris!

paul@ylolfa.com
 01970 832 304

Talybont Ceredigion SY24 5HE
www.ylolfa.com

H Williams

Gwasanaeth cynnal a 
chadw yn eich gardd
Ffôn: 01766 762329

07513 949128

  NEAL PARRY
  Bwlch y Garreg    
  Harlech

 CYNNAL A  
 CHADW
 TU MEWN A 
 THU ALLAN
 07814900069
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Trist yw cofnodi marwolaeth y 
telynor a’r ysgolhaig, Osian Gwynn 
Ellis yn 92 oed.  Bu’n byw am gyfnod 
yn Llanbedr.
Dyma isod deyrnged Elinor Bennett 
iddo (diolch am ganiatâd i’w 
chyhoeddi):
Roedd Osian Ellis yn gyfaill ac yn 
gefnogwr brwd i waith a chenhadaeth 
Canolfan Gerdd William Mathias a 
Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru.
Brodor o Ffynnongroyw, Sir Y Fflint 
ydoedd ond fe’i magwyd yn Ninbych, 
yn fab i’r Parch T G Ellis, gweinidog 
gyda’r Wesleaid, a’i  athrawes gyntaf 
oedd Alwena Roberts (Telynores Iâl). 
Fel plentyn, bu’n canu penillion a 
chaneuon gwerin mewn cyngherddau 
yng Nghymru gyda’i fam ac aelodau 
eraill o’i deulu.
Yn dilyn cyfnod yn astudio’r delyn 
gyda Gwendolen Mason yn yr 
Academi Gerdd Frenhinol yn 
Llundain, olynodd ei athrawes fel 
Athro’r delyn yn y sefydliad hwnnw 
o 1959 i 1989.   Yn gynnar yn ei yrfa, 
ymddangosodd mewn rhaglenni 
teledu poblogaidd ar y BBC yng 
Nghymru, a rhoddodd nifer o 
berfformiadau o farddoniaeth a 
cherddoriaeth gydag actorion megis 
y Fonesig Peggy Aschcroft, y Fonesig 
Sybil Thorndyke, Cecil Day-Lewis, 
Hugh Griffith a Richard Burton.
Fel telynor gorau ac amlycaf ei 
gyfnod, fel athro telyn, cyfansoddwr, 

trefnydd, canwr penillion ac 
ysgolhaig, cyfrannodd yn helaeth 
i fyd cerddoriaeth werin y genedl 
yn ogystal â cherddoriaeth glasurol 
Ewropeaidd ei ddydd. Trwy gyfrwng 
recordiadau gyda chwmni Sain, 
Philips, Lyrita, Meridian a Decca, 
llwyddodd i ddwyn sylw i repertoire 
amrywiol y delyn, gan gynnwys 
cyfansoddiadau y 18fed, y 19eg a’r 
20fed ganrif o Gymru.  Teithiodd 
yn helaeth yn ystod ei yrfa, a 
hyrwyddodd y delyn a cherddoriaeth 
ei famwlad ym mhellafoedd byd.
Osian Ellis oedd Prif Delynor y 
London Symphony Orchestra o 
1961 ymlaen, a gweithiodd gydag 
arweinyddion mawr y cyfnod megis 
Pierre Monteux, Pierre Boulez, Colin 
Davis, Antal Dorati, André Previn 
a Claudio Abbado.  Bu’n unawdydd 
cyson gyda’r gerddorfa honno 
ac, fel telynor gwreiddiol y grŵp 
siambr Melos Ensemble, enillodd ei 
recordiad  o’r Introduction et Allegro 
gan Ravel y Grand Prix du Disque ym 
Mharis yn 1962. 
O ddechrau’r 60au, bu cydweithio 
dygn ac arwyddocaol rhyngddo 
ef a’r cyfansoddwr mawr Seisnig,  
Benjamin Britten, a chwaraeodd 
Osian mewn llawer perfformiad 
a recordiad yng Ngŵyl Britten 
yn Aldeburgh.  Bu’r cyswllt a’r 
cydweithio parod hwn yn gyfrwng 
i’r delyn ennill ei lle yng ngweithiau 

Britten – gweithiau fel y War Requiem 
(1962), Midsummer Night’s Dream, 
Curlew River (1964), The Prodigal Son 
(1968), a’r gwaith pwysig i’r delyn – 
Suite for Harp(1969).
O 1973 -1980, wedi salwch Benjamin 
Britten, cynhaliodd Osian Ellis lawer 
o gyngherddau gyda Peter Pears, ac 
ysgrifennodd sawl gwaith newydd ar 
eu cyfer.  Yn ddiweddarach, ffurfiodd 
ddeuawd gyda’i fab, y diweddar 
Tomos Ellis (tenor), gan roi llawer 
perfformiad yng Nghymru a thramor.
Anogodd Osian Ellis nifer o 
gyfansoddwyr cyfoes o Gymru a thu 
hwnt i lunio gweithiau newydd ar 
gyfer y delyn – gan gynnwys William 
Mathias, Alun Hoddinott, Rhian 
Samuel, David Wynne, Malcolm 
Arnold, Robin Holloway, Elizabeth 
Machonchy, William Alwyn, Carlo 
Menotti a Jorgen Jersild.   
Fel ysgolhaig, ymddangosodd 
ffrwyth ei ymchwil mewn cyfrolau ac 
erthyglau o sylwedd ar hanes y delyn 
yng Nghymru, Llawysgrif Robert ap 
Huw, John Parry ‘Ddall’ (Rhiwabon) 
a cherdd dant.  Cyhoeddwyd ei The 
Story of the Harp in Wales gan Wasg 
Prifysgol Cymru a chymrodd ran 
mewn myrdd o raglenni teledu a 
radio yng Nghymru a Llundain.
Bu’n aelod o bwyllgor gwaith 
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 
a Chymdeithas Cerdd Dant Cymru.  
Derbyniodd anrhydeddau lu gan 
Brifysgol Cymru, Prifysgol Bangor 
a gwobrau haeddiannol gan brif 
sefydliadau cerddorol y genedl, a’r 
CBE gan y Frenhines.  Fel athro telyn, 
dylanwadodd ar genedlaethau o 
gerddorion a thelynorion, yn eu plith 
Elinor Bennett a Sioned Williams. 
Yn dilyn dathlu ei ben-blwydd 
yn 90 oed, deffrodd yr awen, a 
chyfansoddodd ddau waith newydd: 
‘Cylch o Alawon Gwerin Cymru’ (ar 
gyfer Bryn Terfel a Hannah Stone) a’i 
waith i delyn ‘Lachrymae’. 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
gyda’i fab, Richard Llywarch, ei ferch-
yng-nghyfraith Glynis, a’i wyrion, 
David a Katie, yn eu profedigaeth.
Elinor Bennett

Osian Ellis
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Oherwydd y busnes Covid, ni fydd Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal eleni, 
yn anffodus.   Mae’r clwb yn hynod o ddiolchgar i bawb ddaru ein cefnogi 
dros y flwyddyn ddiwethaf ac edrychwn ymlaen i’ch gweld chi, ac aelodau 
newydd gyda lwc, am y tymor nesa.  Er gwybodaeth mae’r tymor newydd 
yn ail gychwyn ar Mawrth 20fed. Mae’r tocynnau ar werth yn Siop Dewi 
yn Penrhyndeudraeth, Seasons and Reasons yn Harlech, Yr Hen Fecws yn 
Llanbedr, Rhaeadr Nantcol, a pharc carafanau Barcdy yn Talsarnau.  Mi fydd y 
prisiau yr un fath â’r tymor diwethaf.
Yn anffodus, fe gollon dri aelod ffyddlon y flwyddyn ddiwethaf sef Emyr Rees, 
Brian Powell, ein cyn-Ysgrifennydd, a Geraint Jones (Gerry Boy).  Mi fydd y 
tri ohonyn nhw’n golled mawr i’r Clwb.
Mi fydd Llyn Tecwyn Ucha ac Argae Cookes yn Llanbedr yn cael eu stocio fel 
arfer gyda brithyll seithliw. Mae pysgota bras (coarse fishing) ar gael yn Llyn 
Tecwyn Isaf.

Hefyd mae yna ’sgota da yn Llynnoedd Eiddew Mawr a Bach ac yn Llyn Fedw 
am frithyll gwyllt.  Eiddew Mawr yn arbennig o dda i blant ddechrau dysgu 
gyda digon o bysgod ynddo, ac i gychwyn ’sgota gyda phluen.
Mae’r afon Artro hefyd wedi ’sgota’n dda dros y tymor diwethaf gydag ambell 
i sewin yn cael ei ddal, ac un neu ddau o eogiaid (salmon) fel rydym wedi 
ei ddeall.  Cofiwch gymryd sylw o’r rheolau newydd gan Gyfoeth Naturiol 
Cymru am ddal eog a sewin.  Cofiwch hefyd brynu trwydded bysgota; mae’r 
rhain ar gael mewn swyddfa bost, neu ar-lein.  Mae trwydded am ddim i 
oedran rhwng 13 a 16, ond mae’n dal angen cofrestru.  Os oes angen unrhyw 
wybodaeth, gallwch gysylltu gyda Huw (Tommy) ar 780442 neu Dafi ar 07733 
150190.  Pob lwc am y tymor i bawb a diolch am eich cefnogaeth.  Mae mwy o 
wybodaeth ar gael ar y We os oes angen. Defnyddiwch y linc sydd ar
fishingwales.net
Dafi Owen

CLWB PYSGOTA 
ARTRO A THALSARNAU  

Llyn Fedw

Llyn Eiddew MawrLlyn Eiddew Bach

Os ewch chi ati i ddarllen hen 
rifynnau o Llais Ardudwy, fe 
ddowch ar draws hanesyn a 
sgwennwyd gan Gwenda Davies, 
Llanfairpwllgwyngyll yn sôn am ei 
phrofiad wrth gyfeilio yng Nghapel 
Moreia, Llanbedr un bore Sul yn 
nechrau’r chwedegau. 

Nid oedd y ddwy organyddes 
arferol ar gael y bore hwnnw.  
Meddai Gwenda: “Rhaid 
pwysleisio nad oeddwn yn 
giamstar am gyfeilio ond yn llawn 
hyder mi es i roi tro!  Mae gen i 
ofn mai digon trychinebus oedd y 
canu a’r cyfeilio y bore hwnnw.  Ar 
ddiwedd y gwasanaeth sylwais fod 
dyn dieithr yn eistedd yn un o’r 
seddau.  Doedd gen i ddim syniad 
pwy ydoedd.
“Gallwch feddwl sut y teimlwn 
pan glywais mai Osian Ellis, 
un o’n cerddorion enwocaf a 
thelynor mwyaf y byd oedd yno’n 
eistedd ac yn gwrando ar y fath 
gerddoriaeth.  Roedd wedi dod 
draw am benwythnos at ei rieni yn 
Llanbedr.
“Ac yntau newydd ddathlu ei 
ben-blwydd anfonais gerdyn ato i 
Bwllheli i ddymuno’n dda iddo ac i 
ymddiheuro am y bore Sul hwnnw 
ar gychwyn y chwedegau!  
“Tybed oedd o’n cofio? Sut alla i 
anghofio?”

PWT O HANES
gan

GWENDA DAVIES
[GWENDA OWEN GYNT]
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Gŵyl Gerddorol Harlech
11 Gorffennaf 1878

Cynhaliwyd Gwyliau Cerddorol yng Nghastell Harlech am nifer o 
flynyddoedd dros ganrif yn ôl.
Yn yr Ŵyl yn 1878, yr oedd y corau canlynol yn perfformio:
Blaenau Ffestiniog, arweinydd D G Davies, nifer 95.
Talsarnau, arweinydd R Roberts, nifer 39.
Porthmadog, arweinydd J Roberts, nifer 104.
Llanfrothen, arweinydd R D Williams, nifer 45.
Penllwyn, arweinydd J Morris, nifer 55.
Rhiwbryfdir, arweinydd O O Roberts, nifer 97.
Corris, arweinydd H Ll Jones, nifer 75.
Cyfanswm = 590.
Yr arweinydd oedd Robert Rees (Eos Morlais, 1841-92). Y prif ddatganwyr 
oedd: Miss Anna Williams, Llundain (soprano); Miss Lizzie Evans, RAM, 
Llundain (mezzo soprano); Daniel Evans (Eos Dâr, 1846-1915); ac Ap Herbert 
(bas). Yr oedd yna hefyd gerddorfa yn cynnwys ugain o offerynnau, dan 
arweiniad C A Stephenson, Wrecsam. Y cyfeilydd piano oedd yr Athro a’r 
Meistri R Davies ac R Owen ar yr harmoniwm.
Yr oedd yna tua 4,000 o bobl yng nghyngerdd y nos, a rhifai’r cantorion 700, ar 
wahân i’r offerynwyr.
W Arvon Roberts

Cyn cychwyn ar gyfarfod swyddogol y 
Cyngor, cafwyd cyflwyniad gan y Cyng 
Joe Patton ynglŷn â hyn yr oedd wedi 
bod yn ei wneud ynglŷn â “Diogelwch 
Cymunedol a Mynediad Anabl  i Draeth 
Harlech”.    Diolchwyd i’r Cyng Patton 
am gyflwyniad diddorol a chytunwyd yn 
unfrydol bod angen clirio dipyn o dywod 
er mwyn cael mynediad gwell i’r traeth.  
Nododd Joe Patton y byddai yn parhau i 
drafod yr hyn mae wedi bod yn ei wneud 
gyda’r Cyrff Cyhoeddus perthnasol.
MATERION YN CODI  
Presept y Cyngor 2021/22
Penderfynwyd ei adael ar £70,000.
CEISIADAU CYNLLUNIO
Codi tŷ deulawr ar wahân gyda garej 
(Marchnad agored) - 68 Cae Gwastad.  
Cefnogi’r cais hwn.
GOHEBIAETH
Llywodraeth Cymru
Y nifer diweddaraf o etholwyr yw 1,051, 
felly mae gan y Cyngor hawl i gyfrannu 
hyd at £8,838.91 i gyrff allanol.
Radio Ysbyty Gwynedd
Llythyr yn gofyn am gymorth ariannol.  
Cytunwyd i’w adael tan y bydd ceisiadau 
ariannol yn cael eu trafod ym mis 
Mawrth.
CFfI Meirionnydd
Llythyr yn gofyn am gymorth ariannol.  
Cytunwyd i’w adael tan y bydd ceisiadau 
ariannol yn cael eu trafod ym mis 
Mawrth.

CYNGOR CYMUNED
HARLECH

TORRI GWAIR
 Tendr 1. Gwahoddir ceisiadau am  
 dendrau i dorri gwair y llwybrau 
 cyhoeddus yng nghymuned Harlech o  
 leiaf ddwywaith y flwyddyn oni bai 
 fod y Cyngor yn dweud yn wahanol. 
 Tendr 2. Gwahoddir ceisiadau am  
 dendrau i dorri gwair a’i glirio yng 
 nghae chwarae Llyn y Felin o leiaf  
 unwaith y mis ac hefyd fel bo angen 
 trwy gyfarwyddyd y Cyngor. 
 Tendr 3. Gwahoddir ceisiadau am  
 dendrau i dorri a chlirio’r gwair o  
 leiaf unwaith y mis, ac hefyd fel bo  
 angen trwy gyfarwyddyd y Cyngor ym  
 mynwent gyhoeddus Harlech. Am fwy  
 o fanylion cysylltwch â’r Clerc:
 Mrs Annwen Hughes, 
 Plas Uchaf ar 01766 780971. 
 Dyddiad cau 24.2.21

Priodas
Llongyfarchiadau i Nick Standring 
a Laura Betts a briodwyd ar y 5ed o 
Ragfyr mewn eglwys ym mhentref 
Weobley, Hereford.  Mae Nick yn 
fab i Douglas a Delyth Standring, 20 
Cae Gwastad, Harlech.  Seremoni fer 
a gafwyd oherwydd amgylchiadau 
Covid-19.  Pob dymuniad da i’r cwpl 
ifanc.
Rhodd £10

Taid a nain
Llongyfarchiadau i Alan a Beverley 
Smith, Maes yr Haf ar ddod yn daid 
a nain unwaith eto.  Ganwyd merch 
fach, Etta Hedd i Beth a Ben Bailey ac 
mae pawb wedi dotio.

Amserlen fan symudol y Swyddfa 
Bost o’r 1af Chwefror ymlaen
Prynhawn dydd Mawrth, 2.30 - 3.30, 
maes parcio Bron y Graig.
Prynhawn dydd Gwener, 2.30 - 3.30, 
maes parcio’r pwll nofio.

*    *     *
Danfon llythyrau a pharseli, yn 
cynnwys E-bay a dychwelyd i siopau 
ee Amazon, ASOS a chwmnïau ar-
lein arall.
Danfon parseli Parcelforce.
Derbyn taliadau biliau treth y Cyngor, 
trydan a nwy.  
Trethu cerbydau.  
Gwasanaeth banciau – talu arian a 
sieciau i mewn a thynnu arian allan.
Gwerthu trwyddedau pysgota.
Rhoi credyd ar ffonau symudol a rhoi 
credyd ar oriadau trydan a nwy.  Ar 
y fan hefyd gwerthir cardiau cyfarch 
a nwyddau ar gyfer llythyru gydag 
eraill.
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ATEBION CWIS: LLE YDW I?
1. Addurniadau Nadolig

2. Anifeiliaid

3. Mynyddoedd

4. Traethau ac afonydd

R J WILLIAMS
Talsarnau 01766 770286

 TRYCIAU IZUZU

Addas fel byrbryd neu bryd cyntaf.

•	 Tun bach o tiwna
•	 2 owns o fenyn wedi meddalu 

(ond ddim yn diferu)
•	 1 llond llwy fwrdd o olew 

olewydd
•	 1 llond llwy fwrdd o frandi
•	 1 llond llwy bwdin o sudd lemwn
•	 1 llond llwy de o nionyn wedi’i 

gratio
•	 halen a pupur
Ei gymysgu mewn prosesydd bwyd 
a’i weini fel yn ôl eich dewis.
Olwen Jones, Trawsfynydd

RYSÁIT HAWDD
Paté Tiwna

Rhandir, Lôn yr Eglwys, 
Morfa Nefyn. LL53 6AR
Tybed a allwch chi ddarllenwyr Llais 
Ardudwy fy helpu? 
Rwy’n chwilio am atgofion am ddwy 
wraig sydd â chysylltiad â Harlech. Jane 
Huws yw un ohonynt.  Bu Jane Huws 
yn Fatron yng Ngholeg Harlech ym 
mhumdegau’r ganrif ddiwethaf ac ar 
ddechrau’r chwedegau.  Bu’n byw ym 
Mhenrhyndeudraeth ac roedd ei thad 
yn ysgolfeistr ym Mhorthygest.  Yn ôl y 
sôn roedd yn dipyn o gymeriad a bu’n 
ffeind efo fy nhad a mam pan oedden 
nhw’n byw yn Rhiwlas, Bronwen Terrace, 
a nhad yn weinidog ifanc yn y cylch. 
Derbyniodd fy rhieni dapestri hyfryd 
ganddi o Branwen ferch Llŷr yn gollwng 
y ddrudwen  i hedfan ar draws y môr i 
Gymru at ei brawd Bendigeidfran.  Mae 
ôl pwytho gofalus ar y gwaith ac rwy’n 
awyddus i glywed mwy am yr un fu’n ei 
bwytho mor ddeheuig.
Yr ail wraig y byddwn yn ddiolchgar i 
dderbyn atgofion amdani yw Dyddgu 
Owen, yr awdur fu’n byw yn Harlech 
yn saithdegau’r ganrif ddiwethaf.  Os y 
gallwch chi darllenwyr Llais Ardudwy 
fy helpu byddwn wrth fy modd ac yn 
hynod ddiolchgar ichi.  Dyma fy e-bost: 
esylltmaelor@hotmail.co.uk a fy rhif ffôn 
yw 07919 084524.
Gyda diolch,
Esyllt Maelor

Diolch i Jennifer Greenwood 
am baratoi’r cwis.

1. Llanbedr          2. Harlech             3. Dyffryn Ardudwy     4. Y Bermo

5. Ynys  6. Harlech              7. Y Bermo                   8. Y Bermo

9. Ynys           10. Talsarnau                 11. Y Bermo                  12. Penrhyndeudraeth

13. Cadair Idris      14. Moelfre            15. Rhinogydd   16. Cnicht

17. Benar       18. Y Bermo           19. Llandanwg 20. Mawddach

LLYTHYR
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Swyddfa’r Post   
1851 Humphrey Jones, 1878 Griffith 
Williams, 1889 Evan Williams.
1 Pengarth, Soar            
Elin Griffith, mam William Griffith, 
Ann Owen ac Edward Owen a fu yn 
weinidog hefo Wesla.  Cafodd Edward 
Owen ei ladd ar y ffordd wrth fynd 
i’r capel.  Bu William Griffith yn yr 
America.  Elin Griffith yn dweud wrth 
William unwaith,“Os na ei di i foddion 
gras cer i’r Eglwys ta.”  Doedd William 
ddim wedi bod yn y capel ers Suliau.
2 Pengarth 
William a Liza Jones.  Aethant i fyw 
i Penrhyn.  Roedd William Jones yn 
gweithio yn y chwarel.
Tanymarian  
Roedd John Roberts, Ysgoldy, a’i dri 
mab, Griffith, Morgan a John wedi 
codi pedwar tŷ Tanymarian ar les o 61 
mlynedd, ac aethant i feddiant y capel 
wedyn; fe werthwyd y tai gan y capel i’r 
tenantiaid yn y chwedegau.
1 Tŷ Rosie 
Griffith a Margiad Roberts, tad a mam, 
Maga, Laura, Griffith, Dafydd, Robert, 
Jane a Catrin.
2 Tŷ Robert Williams  
Robert a Mary Williams, tad a mam 
Hugh Williams a John, yr Hen Dolorc.  
Mi fu Mary Williams farw ar y rhiw 
wrth ddod o’r pentre.  Roedd hi i fod 
i fynd i Lundain gan fod ganddi ddwy 
ferch yno.   Yr oeddynt yn byw yn yr 
hen Dolorcan cyn iddynt symud i’r 
Garth.
Tŷ Pella 
Taid a nain Rhys Jones, rhieni Siân 
Jones, Catrin Williams, gwraig William 
Williams y teiliwr, John Morgan a 
Griffith Roberts.  Bu Laura Roberts yn 
byw yno wedyn, a bu i Robert Roberts 
ei gŵr gael damwain yn y chwarel, a bu 
farw.  Mae wedi ei gladdu yn Soar.  Yr 
oedd Côr y Moelwyn yn canu ar lan y 
bedd gan ei fod yn aelod o’r côr.  Mab 
i Siân Roberts, Tŷ’n Bryn oedd Robert 
Roberts; yr oedd yn frawd i Elizabeth 
Williams, Y Rhiw, a Dafydd Roberts, y 
gof, Penrhyn.
Tŷ Capel   
John a Catrin Williams, rhieni Sydna, 
Tommy ac Elizabeth Williams Ysgoldy, 
sef mam Willie Thomas.
Drws Nesa 

Hannah Williams.  Roedd yn cadw siop 
yn y tŷ.  Roedd ei gŵr yn torri beddi.
Tŷ Bach 
Liza Hannah, merch Hannah Williams, 
ac aeth i fyw drws nesa wedyn, a bu 
hitha’n cadw siop.
Tŷ Wyatt 
Dafydd a Jane Williams, roedd Jane 
yn chwaer i Margaret Williams 
Ysgyrnolwyn, ac i fy hen nain, Mary 
Williams, mam fy nhad, ac i Fanny 
Evans ac Ann, Stabal Mail.
Gweithdy Goronwy 
Dafydd Morris a Sian Morgan a 
symudodd i fyny o Cottage Green. Yr 
oeddynt yn daid a nain i Mam, ac hefyd 
i Elizabeth Williams, mam Bessie a 
David Gwilym. 
1 Ysgoldy 
Mam i Robert Evans, Ty’nllwyn.  Roedd 
Mam yn deud, ar ôl ei mam, mai yn 
Ysgoldy oedd Wesla yn cynnal eu 
gwasanaeth cyn codi capel Soar.  Bu 
William Williams y teiliwr yn byw yno 
hefyd.
2 Ysgoldy  
Elin Williams a mam a thad Willie 
Thomas.
Dolorcan 
Siôn Morgan, yr oedd yn ewythr i E 
M Roberts, Cefntrefor Isa, ac wedyn 
Tremeifion.  Bu Robert a Lizzie 
Williams yn byw yno wedyn, taid a nain 
Kit a Bronwen.  Cafodd Robert a Lizzie 
Williams eu claddu yr un diwrnod.
Hen Dolorcan 
Robert a Mary Williams.  Roedd Robert 
Williams yn flaenor yn Soar ac yn olau 
yn ei Feibl.  Yr oeddynt yn dad a mam i 
Hugh a John Williams, Dolorc.  Roedd 
Robert yn selog iawn yn Soar a William 
ei frawd yn flaenor yn Llan Ffestiniog.
Garth 
Tad a Mam Ann Roberts, Capel y Graig 
a Liza Jones, Fron Yw, a hen daid a nain 
i Billie Roberts.
1 Fron Yw 
Gwen a Dafydd Jones.  Roedd Gwen 
yn chwaer i Robert Roberts, gŵr Siân 
Roberts, Tŷ’n Bryn.  Bu farw yn ifanc.  
Roedd Dafydd Jones yn frawd i Harri 
Jones, sef taid Dilys a Barbara Griffiths, 
Bryn Moel.  Bu Dafydd Jones yn byw 
hefo Siân Roberts ar ôl colli ei wraig.  
2 Fron Yw 
Hugh Evans, Castell a Jane Evans.

3 Fron Yw 
John Williams, tad Robin Garth Byr.  Bu 
tad a mam John Williams yn byw yno 
o’i flaen; wedi dod yno o Nefyn.
Tŷ Bach Fron Yw 
Hen wraig oedd yn ffond iawn o’i 
chetyn a snwff.  Roedd yn cario’r post.
Fron Yw Pella 
John a Liza Jones.  Roedd Liza Jones yn 
chwaer i Ann Roberts, Capel Graig ac 
roedd John Jones yn gefnder i Margiad 
Hughes, Llan, nain Maggie Wynne, 
cyfnither i mi.
Draenogau Mawr 
Evan a Jane Owen.  Roedd Jane Owen 
yn ferch i Adwy Ddu, Penrhyn; yr oedd 
ei thad yn ofaint.  Teulu Tŷ Newydd, 
Llandecwyn oedd Evan Owen.  Roedd 
yn ewythr i mam William Ty’n Bonc.  
Daeth Robert a Jane Edith Davies yno 
wedyn.   Roedd Mrs Davies yn forwyn 
yng Nghaerffynnon ac yr oedd Jane 
Owen yn gogyddes i Holland Thomas 
hefyd.  Roedd Robert Davies yn frawd i 
William Davies, Cefntrefor Isa ac Owen 
Davies, Penbrynpwlldu.
Draenogau Bach 
Tad a mam Humphrey Owen, ac mi 
fu Humphrey Owen yn ffarmio yno 
wedyn.  Mi briododd William Owen, 
brawd Humphrey, Grace Owen, 
Rhostrefor, yr oedd yn gapten llong, 
ac mi foddodd yn ddyn ifanc.  Yr 
oedd plant y pentre yn ffond iawn o 
Humphrey Owen gan mai fo oedd yn 
cario glo o’r stesion i’r ardal, a’r plant yn 
edrych ymlaen i gael reid yn y drol.  Mi 
fu Mrs Owen yn forwyn yn Cefntrefor 
Isa hefo William Davies. 
Gafael Crwn  Yr oedd yno un ferch 
o’r enw Dora, ac mi briododd y ferch 
arall Thomas Jones, Stabal Mail.  Yr 
oeddynt yn byw yn Bryn yr Eirin un tro. 
Talsarnau 1871
Crydd: David Morris, Cottage Green
Dillad: Richard Evans, R J Lloyd, 
Griffith Williams
Tafarndai: Ship Aground, John Jones, 
Prince of Wales, Morris Jones
Cambrian, Richard Evans
Saer: Owen Roberts, Hen Bost
Teiliwr: Charles Williams
Ysgol: Richard Lloyd Jones
Melinydd: Bennet Jones, Llanfihangel-
y-traethau

Diwedd


